3

چهار شنبه
16تیر 1400
شماره 6803

لیگ برتر
سوژه

خبر و مصاحبه

کمیته انضباطی مقصران بازی سایپا -پیکان را تبرئه کرد

مسمومیتغذاییخفیف
قلعهنویی

کمیتــه انضباطــی فدراســیون فوتبــال
هیچ فردی را در جریان اتفاقات بازی ســایپا-
پیــکان مقصر ندانســت و همــه را تبرئــه کرد.
کمیته انضباطــی فدراســیون فوتبال چندی
پیــش رأی پرونــده بازی ســایپا و پیــکان که در
آن پیکانیها برخالف قانون شــش تعویض
انجام دادند را صادر و نارنجیپوشــان را ســه
بر صفر برنــده اعالم کرد .با ایــن حال این رأی
چند روز پیش از ســوی کمیته استیناف نقض
شــد و این کمیته نتیجه بــازی را همان برد  2بر
یک پیکان کــه در  90دقیقه رقــم خورده بود،
اعالم کرد .از همان روزی کــه پرونده این بازی
به جریــان افتاد ،گفته شــد کمیتــه انضباطی

امیـــر قلعهنویـــی عصـــر سهشـــنبه
دچـــار مســـمومیت شـــد و نتوانســـت
در تمریـــن پایانـــی گلگهـــر ســـیرجان
شـــرکت کنـــد .حیـــدر افســـری سرپرســـت
تیـــم گلگهـــر در رابطـــه بـــا ایـــن مســـأله
میگویـــد« :سهشـــنبه شـــب گذشـــته
مشـــکلی بـــرای قلعهنویـــی ایجـــاد شـــد
امـــا موضـــوع خاصـــی نبـــود و او دچـــار
مســـمومیت غذایـــی شـــده بـــود».

زنوزی :از باشگاه حمایت
خواهیم کرد

محمدرضـــا زنـــوزی مالـــک باشـــگاه
تراکتـــور تبریـــز اعـــام کـــرد ،بـــه دلیـــل
برخـــی مشـــکالت تصمیـــم گرفتـــه ایـــن
باش ــگاه را ب ــه هی ــأت مدی ــره و مدیرعام ــل
بســـپارد .زنـــوزی دربـــاره شـــرایط باشـــگاه
تراکتـــور تبریـــز میگویـــد« :مـــن درگیـــر
یکســـری مشـــکالت هســـتم .همســـرم
مری ــض اس ــت و ب ــه ش ــدت درگی ــر م ــداوای
او هســـتم .بـــه همیـــن دلیـــل ایـــن بـــار
تصمیـــم گرفتـــم باشـــگاه را بـــه هیـــأت
مدیـــره و مدیرعامـــل بســـپارم و صفـــر
تـــا صـــد کارهـــا دســـت آنهاســـت .البتـــه
مـــن هـــم بهعنـــوان هـــوادار در خدمـــت
آنهـــا هســـتم ».مالـــک باشـــگاه تراکتـــور
در واکنـــش بـــه شـــایعاتی کـــه پیرامـــون
واگـــذاری مالکیـــت باشـــگاه مطـــرح
میشـــود ،میگویـــد« :مـــن از همیـــن
مـــردم هســـتم و همـــه همشـــهریهای
مـــن هســـتند .مـــن وظیفـــه دارم بـــه ایـــن
مـــردم خدمـــت کنـــم و نمیتوانـــم ایـــن
را دریـــغ کنـــم .یکـــی از دلگیریهـــای مـــن
ه ــم ای ــن اس ــت ک ــه ه ــر ک ــس ب ــه خ ــودش
جـــرأت میدهـــد در مـــورد تصمیـــم مـــن
در مـــورد باشـــگاه صحبـــت کنـــد .اینهـــا
فضـــای هـــواداری را ملتهـــب میکننـــد و
بـــه دنبـــال اهدافشـــان هســـتند ،در غیـــر
ای ــن ص ــورت وقت ــی خ ــود م ــن هس ــتم چ ــه
لزوم ــی دارد کس ــی ای ــن حرفه ــا را بزن ــد؟
شـــاید مـــن دلگیریهایـــی داشـــته باشـــم،
از جملـــه اینکـــه یـــک عـــده سوءاســـتفاده
میکننـــد و چـــرا هـــواداران جـــواب اینهـــا
را نمیدهنـــد .بلـــه دلگیـــری مـــن ایـــن
اس ــت ،ول ــی هی ــچ مش ــکلی وج ــود ن ــدارد
و از باش ــگاه حمای ــت خواهی ــم ک ــرد .ح ــاال
هـــر کـــس میخواهـــد حـــرف بزنـــد ،مـــا از
باشـــگاه حمایـــت خواهیـــم کـــرد».

سامره به پدیده بازگشت

علـــی ســـامره چنـــد روز پیـــش از
تیـــم پدیـــده جـــدا شـــد و حتـــی در صفحـــه
اینســـتاگرام خـــود پســـت خداحافظـــی
منتش ــر ک ــرد ام ــا ب ــا گذش ــت  ۳ ،۲روز او ب ــه
جم ــع اعض ــای ای ــن تی ــم بازگش ــت .ظاه ــراً
مش ــکالت س ــامره ب ــا تیم ــش در ای ــن یک ــی،
دو روز حـــل شـــده و بعـــد از صحبـــت ایـــن
مرب ــی ب ــا مه ــدی رحمت ــی ،ق ــرار اس ــت روی
نیمکـــت تیمـــش بنشـــیند.

لطیفی :کسی انتظار
نداشت نود را حفظ کنیم

علـــی لطیفـــی ســـرمربی نـــود
ارومیـــه دربـــاره ســـقوط تیمـــش بـــه لیـــگ
 ۲میگویـــد« :زمانـــی هدایـــت نـــود را
پذیرفتـــم کـــه تیـــم بـــه دســـته پایینتـــر
ســـقوط کـــرده بـــود و دو درصـــد شـــانس
بق ــا داش ــت .پنج ــره نق ــلو انتقاالت ــی تی ــم
ن ــود بس ــته ب ــود و تی ــم در  9هفت ــه اول تنه ــا
یـــک امتیـــاز گرفـــت .بـــه نظـــرم کار تیـــم
همـــان زمـــان یکســـره شـــد امـــا قـــراردادی
 1/5س ــاله ب ــا باش ــگاه امض ــا ک ــردم و برنام ــه
مـــا بـــرای بازگشـــت بـــه لیـــگ دســـته اول
و حتـــی صعـــود بـــه لیـــگ برتـــر اســـت».
لطیف ــی ب ــا اش ــاره ب ــه میانگی ــن س ــنی پایی ــن
نـــود ارومیـــه ادامـــه میدهـــد« :عمـــده
بازیکنـــان نـــود زیـــر  20ســـال هســـتند و
میتـــوان در صعـــود بـــه لیـــگ یـــک روی
آنه ــا حس ــاب ک ــرد .کس ــی انتظ ــار نداش ــت
نـــود را در لیـــگ یـــک حفـــظ کنیـــم و بقـــای
م ــا ب ــه معج ــزه نی ــاز داش ــت ام ــا اش ــتباهات
داوری ب ــه ضررم ــان ب ــود و ای ــن اش ــتباهات
اجـــازه نـــداد همیـــن معجـــزه هـــم رقـــم
بخـــورد .مقابـــل رایـــکا یـــک پنالتـــی
صددرص ــد م ــا اع ــام نش ــد و حت ــی اعض ــای
تیـــم حریـــف هـــم از ایـــن تصمیـــم شـــوکه
شـــدند ».ســـرمربی نـــود ارومیـــه در مـــورد
انگیـــزه تیمـــش در دو بـــازی باقیمانـــده
لیـــگ یـــک میگویـــد« :مـــا تیـــم را بـــرای
فصـــل آینـــده بســـتیم و کارمـــان را زودتـــر
از همـــه تیمهـــا بـــرای صعـــود بـــه لیـــگ
ی ــک ش ــروع کردی ــم .ب ــه همی ــن خاط ــر در
حـــال بســـتن اســـکلت تیـــم بـــرای فصـــل
آین ــده هس ــتیم و در ای ــن دو مس ــابقه ه ــم ب ــا
تم ــام ق ــوا ب ــازی میکنی ــم .البت ــه م ــا هفت ــه
گذشـــته مقابـــل رایـــکا بازیکـــن نداشـــتیم
امـــا دو بازیکـــن را بـــه خاطـــر مســـائل
انضباط ــی کن ــار گذاش ــتم ».عل ــی لطیف ــی
در م ــورد اینک ــه در ص ــورت س ــقوط چ ــوکای
تالـــش ،هـــر ســـه تیـــم تحـــت هدایـــت او در
لی ــگ امس ــال ب ــه لی ــگ دس ــته دوم س ــقوط
کردهانـــد ،توضیـــح میدهـــد« :مـــن بـــا
چـــوکا در  16هفتـــه 19 ،امتیـــاز گرفتـــم و
تقریبـــاً تیـــم را حفـــظ کـــردم .اگـــر مربیـــان
بعـــد از مـــن هـــم در مجمـــوع  19امتیـــاز
میگرفتنـــد ،بقـــای چـــوکا در لیـــگ دســـته
اول قطع ــی میش ــد .همچنی ــن م ــن تنه ــا
دو روز در تیـــم گلریحـــان بـــودم و زمانـــی
کـــه شـــرایط را دیـــدم ،از ایـــن باشـــگاه جـــدا
شـــدم ».لطیفـــی دربـــاره روابـــط پشـــت
پـــرده در هفتههـــای پایانـــی لیـــگ یـــک
میگویـــد« :شـــنیدم یکـــی از مربیـــان
بـــاالی جدولـــی چنیـــن کاری میکنـــد .بـــه
مـــن گفتنـــد او بـــا بازیکنـــان دیگـــر تمـــاس
میگیـــرد و میگویـــد ســـال بعـــد در تیـــم
مـــن هســـتید».

با مقصران ایــن پرونده برخــورد خواهد کرد
اما چنین اتفاقــی رخ نداد .بــه تازگی اعضای
این کمیته تشــکیل جلســه دادند اما در کمال
تعجب هیچ جریمهای برای افــراد مقصر در
نظر گرفته نشده اســت .پیکان میتوانست 5
تعویــض انجام دهد و انجام تعویض ششــم
تخلــف بوده و ایــن انتظار وجود داشــت که با
مقصــران طبق قانون برخورد شــود اما طبق
تصویــری کــه در زیر مشــاهده میکنیــد همه
تبرئه شدهاند .اینکه چگونه کمیته انضباطی
چنین تصمیمی گرفته جای ســؤال دارد چرا
که در چنین شــرایطی این شائبه پیش میآید
که با متخلفان برخوردی صورت نمیگیرد.

بیانیه ذوبآهن بعد از بازی با سایپا:

تصمیماتی خارج از زمین در حال اعمال است

کالنتری:هوادارراغافلگیرکردیم

دو بازی بعدی را هم میبریم و لیگ برتری میشویم
گفت و گو

ناصرقراگزلو

علیاصغــر کالنتــری ســرمربی بومــی تیــم فجــر سپاســی ،تیم
ریشــهدار شــیرازی اســتان فــارس را در دیــداری مهــم و خــارج از خانه
مقابل تیم هوادار صدرنشــین به برتری رســاند تا با شایســتگی این تیم
در صدر جدول قرار گرفته و در فاصله دو هفته مانده تا پایان مســابقات
لیگ دســته اول امیدهای زردپوشــان ریشــهدار شــیرازی بــرای صعود
بــه رقابتهای لیگ برتــر بیش از پیــش افزایش یابد .بــه بهانه پیروزی
بــزرگ تیم فجرسپاســی مقابــل تیم هــوادار گفت و گویی با ســرمربی
فجرسپاسی داشتیم.
بــرد بزرگی در خــارج از خانه مقابــل تیم هوادار کســب و به صدر
صعود کردید .واقعاً انتظار این برد را داشتید؟
بــازی بــزرگ و تعیینکننــدهای بــود .هــوادار در زمیــن خــودش
بازیهای خوبی ارائه داده بود اما در مقابل این تیم ،فجرسپاســی قرار
داشت که بازیکنانش میخواســتند هر طور شده به صدر برسند و برای
رســیدن به این مهم ،جانانه تــاش کردند .بازیکنانمــان در تمرینات
قبــل از بازی بــا هــوادار بســیار باانگیــزه کار میکردند و طــوری تمرین
میکردنــد که دقیقاً مشــخص بــود به قصد صدرنشــینی بســیار عالی
تمرین میکنند .باور کنید به دلیل میل باال برای پیروزی مقابل هوادار،
حتی میخواستند بیشــتر از موارد تمرینی مدنظر ما تمرین کنند که ما
مانع این امر شــدیم .تمام این مســائل را گفتم که در واقــع به این مهم
برسم که بازیکنان ما میل و انگیزه بسیار زیادی برای پیروزی داشتند اما

از این مســأله که بگذریم ،تیم ما آنقدر خوب بازی کرد که ما تا دقیقه 70
به خواست مسألهای که ناشی از آمادگی باالی بدنی بازیکنانمان بود،
 ۲گل زدیم و به نظرم به خواستهمان رسیدیم اما بعد از آن ،برق رفت و
شرایط تا حدودی متفاوت شــد ولی خدا را شاکرم که ما به خواستهمان
رسیدیم و برنده دیداری بزرگ و سرنوشتساز شدیم.
در دو بــازی آینده کــه بازیهای پایانی لیگ دســته اول محســوب
میشود ،در نهایت لیگ برتری میشوید؟
صددرصــد .فکــر مــا پیــروزی و بــرد در دو بــازی پایانــی اســت و
بازیکنــان ،کادر فنی فجر و مســئوالن تیممان هم به چیــزی جز برد در
دو بــازی آینده فکــر نمیکنند .من فکــر میکنم  80درصــد راه صعود
را رفتهایم و انشــاءاهلل با برد بعدیمان مقابل شــاهین بوشــهر و بازی
هفته آخــر هم ما به امید خدا و تالش بازیکنانمان به لیگ برتر صعود
میکنیم و آن را به مردم شیراز و استان فارس تقدیم خواهیم کرد.
در خصوص شــرایط فنی تیم هــوادار هم میخواهیــم نظرتان را
جویا شویم.
تیم هوادار واقعاً تیم خوبی محســوب میشــود امــا بازیکنان ما
خیلی خوب و قوی بودند و از همان دقیقه اول آنقدر محکم و هجومی
رو به جلو کار کردند که تیم میزبان واقعاً غافلگیر شــد .این مسأله واقعاً
هــوادار را غافلگیر کرد چون آنهــا اص ً
ال انتظار بــازی تهاجمی از دقیقه
یک را از ســوی بازیکنان فجرسپاســی نداشــتند .این درخششمان در
نیمه دوم هم با تغییراتی که دادیم تکمیل شــد و بعد از زدن دو گل هم
تیم هوادار در ضدحمالت ما شکننده و آسیبپذیر نشان داد.
در بازی بعدیتان هم در شیراز میزبان شاهین بوشهری هستید که
آن تیم هم شــانس صعود دارد .این مســأله کارتان را دشــوار نمیکند؟

مضاف بر اینکه همیشــه بازی تیمهای بوشهری و شیرازی از حساسیت
و کری بسیاری هم برخوردار بوده.
به همــه این موارد و حساســیت بازی به خوبی واقفیــم .بازیکنان
ما خیلی خوب شرایط حساس تیممان را درک کرده و خوب میدانند
باید پیــروز شــوند و قطعاً همه تالششــان را هــم انجــام خواهند داد.
بازیکنــان ما بعــد از بــرد بزرگمان هم به هیــچ وجه مغرور نشــدهاند
و خــوب میداننــد در دو هفتــه پایانــی زحمات یــک فصلشــان به بار
مینشیند و نتیجه میدهد .از همین رو با تمام وجود در دو بازی پایانی
میجنگند چون فکر دیگری جز پیروزی و لیگ برتری شــدن در ذهن و
مخیله بازیکنان ما وجود ندارد.
شــیراز نماینــدهای در لیــگ برتر نــدارد و حضور تیمتــان در لیگ
برتــر واقعاً موجب امید و شــادی مردم اســتان فارس میشــود اما اگر
بیتوجهی به تیم فجرسپاســی و رها شدن این تیم باز هم تکرار شود ،از
این همه تالش و ســختی خودتان در راه رســیدن احتمالیتان به لیگ
برتر پشیمان و مأیوس نمیشوید؟
خوشــبختانه ســردار بوعلی در رأس باشــگاه و تیم فجرسپاســی
حضور دارد .شــخصی که دیدشــان نســبت به فوتبال و تیم فجر بسیار
بســیار روشــن ،امیدوارکننده و مثبت اســت .ســردار بوعلی و رسیدگی
ایشــان که به بازیکنان ما انگیــره فراوانی داده ،شــرایط فجر را دگرگون
ساخته و ایشــان امیدوارند فجر صددرصد به لیگ برتر صعودمیکند
و برای تیــم ما برنامهها و چشــمانداز بســیار خوبی را متصور هســتند؛
مســائلی که برای بازیکنان و مربیان فجر بســیار امیدوارکننده اســت و
بازیکنانمان هم با رسیدگی سردار بوعلی و مدیریت ایشان با انگیزه و
روحیه باالیی فقط برای برد و رسیدن به لیگ برتر تالش میکنند.

گردان :توجیهی ندارم و عذرخواهی میکنم
شـــهاب گـــردان دروازهبـــان ذوبآهـــن
پـــس از اتفاقـــات بـــازی بـــا ســـایپا و رفتـــارش
مقابـــل داور بـــازی ،بـــه خاطـــر اشـــتباهی
کـــه انجـــام داد عذرخواهـــی کـــرد« :واقعـــاً
نمیدانـــم چگونـــه آن اتفـــاق رخ داد فقـــط
میدانـــم بـــار و فشـــار زیـــادی روی تیـــم مـــا
هســـت و ذهنیتهایـــی کـــه بـــا اشـــتباهات
مک ــرر ب ــرای م ــا ب ــه وج ــود آوردهان ــد باع ــث
شـــد تـــا در آن لحظـــه ناگهـــان از کـــوره در
رفتـــه و رفتـــاری را انجـــام دهـــم کـــه اکنـــون
خـــودم بـــاور نمیکنـــم کـــه مرتکـــب آن
شـــدهام .همـــه اخـــاق شـــهاب گـــردان را
در فوتبـــال ایـــران میشناســـند و عملکـــرد
مـــرا در ســـالهای حضـــورم در لیـــگبرتـــر

اســـت کـــه بیشـــترین ضـــرر را از اشـــتباهات
داوری کـــرده اســـت و همیـــن  ۵ ،۴روز پیـــش
هـــم در همیـــن ورزشـــگاه پنالتـــی بـــرای
حری ــف م ــا گرفت ــه ش ــد ک ــه ه ــر ج ــور ن ــگاه
کنیـــد نمیتوانیـــد علـــت آن را متوجـــه
ش ــوید .قص ــد هی ــچ گون ــه توجیه ــی را ن ــدارم
چـــون در هیـــچ شـــرایطی حـــق لمـــس و
بیاحترامـــی بـــه داور را نداشـــتم .امیـــدوارم
ش ــرایط م ــن و فش ــاری ک ــه روی تی ــم م ــا پ ــس
از ایـــن همـــه اشـــتباه بـــه ضررمـــان را درک
کننـــد و پـــس از آن هـــم عذرخواهـــی مـــرا
بپذیرن ــد .قلبــاً ناراح ــت هس ــتم و ب ــاز ه ــم از
هم ــه کس ــانی ک ــه حت ــی پ ــای تلویزی ــون ای ــن
رفتـــار را دیدنـــد عذرخواهـــی میکنـــم».

احتمالمحرومیتگردانازسویکمیتهانضباطی
امینی :از کوره در رفتن گردان
بیدلیل نبود

حامد حسینی
اخــراج شــهاب گــردان در بــازی ذوبآهــن و ســایپا
جنجــال زیادی آفرید اما در نهایت به درخشــش ذخیره او
انجامید کــه میتواند خبر خوبی برای ذوبیها در شــرایط
فعلی باشــد .تقابل تیمهای پانزدهم و چهاردهم جدول
ردهبنــدی لیــگ برتر اتفاقات و حواشــی بســیاری داشــت
که مهمترین آن ،اخراج شــهاب گــردان در دقیقه  13بود.
دروازهبــان ذوبآهــن در اوایــل بــازی روی خروجــی که از
دروازه داشــت ،موجــب ســرنگونی بازیکن حریف شــد و
علی صفایی که ابتدا او را با کارت زرد جریمه کرده بود پس
از مشــورت با داور چهــارم ،با کارت قرمز گــردان را از زمین
اخــراج کرد؛ ایــن تصمیم بــا عصبانیت شــدید دروازهبان
ذوبیها همراه بــود که اگر وســاطت حاضران نبود شــاید
کار بــه جاهــای باریــک و یــک دعــوای فیزیکــی حســابی
میکشــید .به هر ترتیبی که بود ،شــهاب گردان زمین بازی
را با عصبانیت ترک کرد و کادر فنی ذوبآهن در دقیقه 15
با بیرون کشــیدن میالد جهانی بازیکــن گلزن تیم ،مهدی
امینی دروازهبــان ذخیره خــود را راهی زمیــن کردند .این
اولیــن بــازی امینی در لیگ بیســتم بــود؛ او که سرنوشــت
عجیبــی در فصل جاری داشــت ،بــه خوبــی از فرصت به
دست آمده اســتفاده کرده و اصطالح «توفیق اجباری» را
به بهترین شــکل ممکن عملی کرد .شــهاب گردان با این
اشــتباه بازی بعدی تیمش مقابل نفت مسجدسلیمان را
به دلیل گرفتن کارت قرمز از دســت داد که البته بعید است
بــه  ۳بازی پایانــی لیگ برتر هم برســد چراکــه توهین این
دروازهبان باتجربه به داور احتماالً باعث میشــود از سوی
کمیتــه انضباطی فدراســیون فوتبال هم بــا محرومیت و
جریمه مواجه شود.
این حرکــت شــهاب گــردان آنقــدر عجیــب و دور از
انتظار بود کــه حتی مجتبی فریدونی مدیرعامل باشــگاه
ذوبآهن هم نســبت به آن واکنش نشــان داد« :اتفاقی که

افتاد خیلی غیرعــادی و غیرمعمولی بود .علی صفایی به
صحنه نزدیک بــود و کمکداور هم بــه دلیل حضور روی
خط آفســاید ،دید خوبی روی این صحنه داشــت .صفایی
از داوران مطرحی اســت کــه اکنون هم در لیــگ بازیها را
خوب سوت میزند .خودش تشخیص داد به گردان کارت
زرد بدهد اما داور چهارم او را به کنــار زمین صدا زد و گفت
رنگ کارت را عوض کــن و کارت قرمز بده .بــه هر حال این
موضوع سبب حساسیت شد .اگر خود صفایی کارت قرمز
را از جیبش درمیآورد ،ایــن همه تنش به وجود نمیآمد.
گردان تحت تأثیر شــرایط بازی و فشــاری کــه در هفتههای
آخــر روی تیم اســت عصبانی شــد .کارش قشــنگ نبود و
هیچکــس ایــن کار را تأییــد نمیکند امــا تیم مــا را از لحاظ
روحی و روانی به شرایطی برده بودند که عصبانی شد».
فریدونــی حتــی معتقــد اســت اگــر گــردان اخــراج
نمیشــد ،ذوبآهن میتوانســت مقابل ســایپا به پیروزی
برســد« :اگر این اتفاق نمیافتاد صددرصد میتوانســتیم

برنده شــویم .با وجود  10نفره بودن اغلــب جریان بازی را
در اختیار داشــته و موقعیتهای خیلــی خوبی هم خلق
کردیم .اتفاقی که در دقیقه  12افتاد از لحاظ روحی و روانی
و شــرایط محیطی ورزشــگاه تیم ما را به هم ریخت و تأثیر
بدی روی بازی گذاشت .تیم ما شرایط حساسی دارد و باید
بچهها خیلی بیشــتر مراقبــت کرده و گــردان هم مواظب
بود تا چنیــن کاری انجام ندهــد اما در هفته قبــل و بازی با
تراکتور هم چنین کاری انجام دادند».
به هر حال با اخراج و محرومیت شــهاب گردان حاال
مهــدی امینی فرصت بــازی پیدا کــرده و البته نشــان داده
میتوانــد از دروازه تیمــش مراقبت کند .امینــی در مقابل
ســایپا خیلی خــوب کار کــرد و حتــی در دقیقه  ۳۷شــوت
سنگینی که از سوی ســایپاییها راهی دروازه ذوب شد را به
راحتی دفع کــرد اما به هر حال تجربه گردان میتوانســت
در روزهای سخت پیش رو به سبزپوشان دلگرمی بیشتری
بدهد.

حال کمالوند همچنان امید زیادی به بقای
ســایپا دارد تــا مأموریــت بــزرگ خــود را با
موفقیت به پایان برساند .او در یک استوری
اینستاگرامی عکسی از خودش منتشر کرده
و نوشــته« :محاله کم بیارم ،حتــی در برزخ
ایــن روزهــا .توکلــت علــی اهلل» .بیتردیــد
سایپا در  4مســابقه باقیمانده با کمالوند با
تمام توان خــود به میدان مــیرود تا بتواند
به هــدف بزرگش برســد و شــرایط خوبی را
تجربه کند.

اگرچه حکم کمیته اســتیناف برگشت
و از نظــر روحــی اعضــای تیــم ســایپا را بــه
شــوک فرو بــرد امــا کمالوند و شــاگردانش
تــا آخریــن لحظــات بازیهــای لیــگ برتر
بــرای بقا تــاش خواهند کرد .ســایپا مقابل
ذوبآهن هم شــانس بزرگی بــرای صعود
در جدول ردهبندی داشت اما در حالی که تا
آخرین لحظات بازی یک بر صفر پیش بود،
ناگهان گل تســاوی را از ذوبآهــن دریافت
کرد تــا این فرصت را از دســت بدهــد .با این
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جام حذفی

نمایش غیرمنتظره امینی و دلگرمی ذوبیها

گزارش

کمالوند :محال است کم بیاورم

لیگ برتر

اشتباهات سریالی داوری برایم ذهنیت ایجاد کرد

دیدهانـــد ،ســـابقه نداشـــته چنیـــن رفتـــاری
کنـــم و از ایـــن حیـــث بـــه شـــدت ناراحـــت و
متأســـف هســـتم .در آن لحظـــه کـــه از دروازه
خـــروج کـــردم هیـــچ گونـــه برخـــوردی بـــا
بازیکـــن حریـــف نداشـــتم و داور هـــم بـــه
درســـتی در ابتـــدا کارت زرد را بـــه دلیـــل
نزدیـــک بـــودن مدافعـــان مـــا بـــه بازیکـــن
حریـــف نشـــان داد امـــا پـــس از چنـــد دقیقـــه
مش ــورت در کن ــار زمی ــن تصمی ــم خ ــود را ب ــه
کارت قرمـــز تغییـــر داد کـــه باعـــث ذهنیـــت
مـــن پـــس از آن همـــه اشـــتباهات ســـریالی
داوری شـــد ».گـــردان دربـــاره اشـــتباهات
داوری علیـــه ذوبآهـــن میگویـــد« :بـــه
گفت ــه آق ــای افش ــاریان تی ــم ذوبآه ــن تیم ــی

روابــط عمومــی باشــگاه ذوبآهــن
دربــاره اتفاقــات بــازی مقابــل ســایپا بیانی ـهای
صــادر کــرد .در ایــن بیانیــه آمــده« :اگــر
کمیتــه انضباطــی بــه همیــن ســرعتی کــه
بــرای شــهاب گــردان رأی صــادر کــرد بــرای
ناداوریهــا رأی صــادر کــرده بــود شــاید
بســیاری از مشــکالت موجــود پیــش نمیآمــد
و شــاهد ناداوریهایــی هســتیم کــه جــای
تعجــب بســیار دارد .بــه راســتی اگــر در لیــگ
برتــر کشــور بعــد از بیســت و شــش هفتــه هنــوز
بحــث داوری ســر و ســامان نگرفتــه باشــد
بســی جــای شــگفتی و تعجــب اســت.
آیــا ناکارآمــدی مســئولین کمیتــه داوران
ایــن وضــع را رقــم زده یــا مســائلی دیگــر
بانــی ایــن اتفاقــات اســت ،خــدا دانــد .داور در
بــازی بــا تراکتــور هــم ،ســر ذوبآهــن را بریــد.
اشــتباهی فاحــش یــا عمــدی کــه آن هــم خــدا
دانــد ،تــا ایــن شــائبه را ایجــاد کنــد کــه گویــی
فشــارهایی بــرای رقــم خــوردن تصمیماتــی
خــارج از زمیــن در حــال اعمــال اســت.
گفتیــم بــا تغییــرات در فدراســیون فوتبــال
شــاید اوضــاع داوری کمــی ســر و ســامان
بگیــرد امــا ســالی کــه نکوســت از بهــارش
پیداســت اگــر ایــن بهــار فدراسیوننشــینان
اســت خــدا بخیــر کنــد .احتمــاالً در چنــد ســال
آینــده بســیاری از تیمهایــی کــه فقــط بــه بــازی

جوانمردانــه اعتقــاد دارنــد از لیــگ پــا پــس
خواهنــد کشــید تــا حداقــل ســرمایههای
انســانی و مالــی خــود را حفــظ کننــد و در
زمســتان ناداوریهــا اســیر نگردنــد.
بــه راســتی اگــر ایــن بــازی بــه جــای ســه
ناظــر یــک ناظــر داشــت چــه میشــد؟ داور
وســط در حــال ادامــه مســابقه اســت کــه از
بیــرون زمیــن بعــد از مشــورتهای خــاص،
برایــش تصمیــم میگیرنــد؛ بــه راســتی
آقــای ناظــر ،ناظــر مســابقه بــود یــا ناظــر تیــم
ذوبآهــن؟
بمانــد کــه همــه عوامــل داخــل و بیــرون
زمیــن علیــه ذوبآهــن بودنــد امــا نکتــه
جالــب ایــن دیــدار ناظــری بــود کــه خــود نیــاز
بــه ناظــر داشــت و بیــش از همــه خــود بــه
داخــل زمیــن و بازیکنــان فشــار روانــی وارد
میکــرد .چنــد مــاه قبــل هــم گفتــه بودیــم کــه
بهتــر اســت ناظــر ناظــر هــم داشــته باشــیم.
یادتــان هســت و گفتــه بودیــم کــه داوریهــای
مســابقات مــا بایــد الگــوی کشــورهای اروپایــی
باشــد چــون گــوش شــنوایی نیســت ،تصمیــم
داریــم خودمــان نســخههای ایــن داوریهــا را
بــه اروپــا ترانســفر کنیــم مطمئنــاً فــروش آن
درآمــد باالیــی خواهــد داشــت البتــه نــه بــه
عنــوان الگــوی داوری ،بلکــه بــه عنــوان طنــز
تلــخ نــاداوری».

مهدی امینی دروازهبان ذوبآهن در بازی
مقابل سایپا به خاطر اخراج شهاب گردان درون
دروازه سبزپوشان اصفهان قرار گرفت و نمایش
خوبی داشت .امینی در مورد عملکرد خود میگوید:
«من از قبل احتمال میدادم به خاطر شرایط سختی
که اواخر این دوره به وجود میآید و فشارهایی که
هست ممکن است فرصت بازی پیدا کنم و کام ًال
این حضور ذهن را به خودم داده بودم که به هر حال
ممکن است در درون دروازه قرار بگیرم و به این فکر
میکردم بهترین عملکرد را داشته باشم .خدا را
شکر که توانستم هم به ذوبآهن و هم به اصفهان
و همبازیان خوبم کمک کنم تا بتوانیم حداقل
امتیاز را بگیریم .خدا را صد هزار مرتبه شکر ».امینی
درباره اخراج شهاب گردان هم توضیح میدهد:
«فکر میکنم دلیل اصلی عصبانیت شهاب یک
بازی و یک اشتباه نبود؛ شما نگاه کنید نزدیک ۱۵
هفته واقعاً در حق ذوبآهن اجحاف شده و خیلی
اشتباهات پیدرپی داوری صورت گرفته است .وقتی
یک تیمی در طول هفته اینقدر زحمت میکشد؛
حریفان را آنالیز میکند؛ صبح و بعد از ظهر تمرین
میکند و آن وقت مسائل غیرفنی مثل داوری تیم را
از هدفش دور میکند ،روی رفتار بازیکن تأثیرگذار
است .مگر بازیکن تا چه حد میتواند خودش را
کنترل کند؟ اشتباهات داوری از حد و مرزش گذشته
بود و همیشه کنترل بازیکن دست خودش نیست
چون یک بازیکن فوتبال یک بازیکن حرفهای است
و در خانه نمینشیند و هفتهای یک بار بازی کند و
برود .وقتی چنین اتفاقاتی میافتد خود به خود روی
بازیکن تأثیر میگذارد».
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