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واکنش

نامه انتقادی آجورلو به سازمان صدا و سیما

چرا مخفیانه از تماشاگران فیلم می گیرید؟
بــه تصویــر در آمــدن صحنــه ســیگار
کشــیدن برخــی تماشــاگران اســتقاللی
در حیــن بــازی بــا نســاجی خشــم
هــواداران ایــن باشــگاه را برانگیختــه و
حتــی انتقادهــای گســتردهای از ســوی
رســانهها بــه رویــه برنامــه فوتبــال برتــر
و شــخص محمدحســین میثاقــی،
مجــری ایــن برنامــه روانــه کــرده اســت.
در ایــن میــان مدیرعامــل باشــگاه
اســتقالل نیــز فرصــت را مغتنــم شــمرده
تــا از سیاســتگذاریهای ایــن ســازمان
در قبــال باشــگاه اســتقالل انتقــاد کنــد.
در نامــهای کــه مصطفــی آجورلــو بــه
جبلــی ،رئیــس صــدا و ســیما ارســال
کــرده چنیــن آمــده اســت« :متأســفانه
آنچــه در ســالیان گذشــته مشــاهده شــده
نــه گشــودن راه و مســیر حمایــت معنــوی
از محتــوای درآمدزایــی اســتقالل کــه
بــر عکــس اســتفاده از همیــن محتــوا
بــه صــورت رایــگان در برخــی مواقــع
علیــه خــود باشــگاه بــوده اســت .بــرای
مثــال در طــول دو مــاه گذشــته در چنــد
نوبــت ،باشــگاه اســتقالل از ســوی برخــی
برنامهســازان و مجریــان صــدا و ســیما
مــورد هجمــه قــرار گرفتــه اســت.
بــرای نمونــه میتــوان بــه برنامـهای
در شــبکه پنــج اشــاره کــرد کــه در قالــب
اســتهزا ،اقــدام بــه هتــک حرمــت
و نشــر اکاذیــب و توهیــن نســبت بــه
باشــگاه اســتقالل و کادر فنــی آن نمــود
و بــا وجــود اعتــراض ایــن باشــگاه در ایــن
برنامــه عذرخواهــی صــورت نگرفــت
تــا برنامــه فوتبــال برتــر (دوشــنبه یــک
آذر) کــه در قالبهــای مختلــف ایــن
برنامــه نیــز انــواع ســخنان نــاروا دربــاره
باشــگاه اســتقالل در موضــوع تبلیغــات
محیطــی بیــان گردیــد و ســرانجام بــا
تمســخر نحــوه درآمدزایــی ایــن باشــگاه
در قالــب نیــش و کنایــه از جانــب عوامــل
برنامــه بــه پایــان رســید .از آنجــا کــه گمان
بنــده بــر ایــن اســت کــه جنابعالــی حتمـاً
بــا اینگونــه رفتارهــا مخالــف هســتید
مجموعــه باشــگاه ترجیــح داد در ایــن
برنامــه پاســخی گفتــه نشــود تــا بــا تدبیــر
مدیریتــى بــه جــای منازعــهای کــه بــه
نفــع فوتبــال کشــور نیســت ،رویکردها در
زمینــه فوتبــال در آن ســازمان تغییــر یابد
و یــک برنامــه ورزشــی بــه جــای تمســخر
فعالیتهــاى اقتصــادى و درآمدزایــی
یــک باشــگاه حامــی ثروتمنــد شــدن آن
باشــد.
باعــث تأســف اســت کــه در
برخــی برنامههــا بــه جــای حمایــت
از فعالیتهــای اقتصــادی باشــگاه
پرطرفــداری چــون اســتقالل بــا پخــش
رایــگان محتواهایــی کــه در مالکیــت
معنــوی و مــادى باشــگاه اســت بــه
ایــن مجموعــه حملــه میشــود و در

نهایــت از ســرمایه باشــگاه علیــه باشــگاه
اســتفاده میگــردد .روا نیســت کــه در
مقابــل ایدههــای تحــول گرایانــه ،برخــی
برنامههــای صــدا و ســیما از وضــع
موجــود فوتبــال کــه در شــأن اســتعدادها
و ظرفیتهــای بــزرگ کشــور نیســت
حمایــت کننــد .البتــه در ایــن میــان
انصــاف حکــم میکنــد از برنامههایــی
چــون ورزشــگاه در شــبکه پنجــم ســیما
کــه از اصــاح روندهــا در فوتبــال کشــور
حمایــت میکنــد هــم نــام ببریــم و آرزو
کنیــم کــه اینگونــه برنامههــا در دوران
جدیــد تکثیــر شــوند و دیگــر برنامههــا
در جهــت منافــع فوتبــال کشــور اصــاح
گردنــد.
در حالــی کــه مجموعــه باشــگاه
اســتقالل بــرای احقــاق حــق باشــگاهها
در ســالیان گذشــته در حــوزه تبلیغــات
محیطــی پیشــقدم شــده و بحمــداهلل
بــه توفیقاتــی در ایــن خصــوص دســت
یافتــه ایــن برنامــه ،چشــمانداز ایــن
باشــگاه را بــا طعنــه و کنایــه غیــر واقعــی
عنــوان میکنــد حــال آنکــه اتفاقــات
روز جمعــه نشــان داد کــه ایــن خواســته
واقعــی و قابــل دســتیابی اســت و
بــدون تردیــد بــا حمایــت صــدا و ســیما
منافــع فوتبــال کشــور بــه شــکل بهتــرى
تحصیــل خواهــد شــد .متأســفانه در
همیــن برنامــه ،معضــل اســتفاده از
دخانیــات کــه از آســیبهای اجتماعــی
در حوزههــا و ردههــای مختلــف ســنی
اســت ،تنهــا بــا نشــان دادن تعــداد
معــدودی از هــواداران شــریف باشــگاه
اســتقالل بــه صــورت کادر بســته چهــره
افــراد در ورزشــگاه آزادی مــورد بررســی
قــرار میگیــرد.
بایــد پرســید آیــا کســانی کــه بــا
نقــض اصــول اخالقــی بــه شــکل
مخفیانــه و بــه صــورت خــاص از افــراد
فیلمبــرداری میکننــد ،میتواننــد
منــادی اخــاق باشــند؟ آیــا ایــن
شــیوه در نهایــت بــه رســالت اصلــی
صــدا و ســیما کــه فرهنگســازی
اســت لطمــه وارد نمیکنــد؟ یقیــن
دارم کــه جنابعالــی بــا ایــن شــیوهها
مخالــف هســتید و بــه خوبــی نســبت
رفتــار حرفــهای رســانهای و اخــاق
را میدانیــد .از همیــن رو از شــما
میخواهــم بــه واســطه حاکــم شــدن
رویکــرد درســت و دقیــق رســانهای ،بــا
اینگونــه اقدامــات مقابلــه کنیــد.
مــوارد فــوق کــه بــه عنــوان نمونــه
ارائــه شــد و پیــش از ایــن نیــز مســبوق
بــه ســابقه بــوده ،موجــب تأســف،
نارضایتــی و ناراحتــی هــواداران
فهیــم باشــگاه اســتقالل شــده کــه الزم
دانســتم بــه اســتحضار جنابعالــی
برســانم.
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گلگهر سیرجان صفر  -استقالل صفر

استقالل خلع سالح شد!

ترکیــب اســتقالل زودتــر از آنچــه تصــور میشــد بــا
تغییــرات آنــی مواجــه شــد و فرهــاد مجیــدی بــه حکــم
ســازمان لیــگ از دو بازیکــن خارجــیاش محــروم شــد.
خبــری کــه همچــون آب ســردی بــود بــر پیکــر فرهــاد مجیــدی
و تیمــش تــا دقایقــی مانــده بــه ایــن بــازی ترکیــب خــود را
تغییــر دهــد و بــه جــای یامــگا و ژســتد از امیــن قاســمینژاد و
محمــد آزادی بهــره بگیــرد .ایــن تعویــض تــا حــد زیــادی در
روح و روان اســتقالل تأثیرگــذار بــود و فرهــاد مجیــدی را بــا
یــک چالــش ناخواســته مواجــه کــرد .ســرمربی اســتقالل بــه
حــدی از ایــن ماجــرا ناراحــت بــود کــه پیــش از بــازی اعــام
کــرد بــازی را بــه نفــع حریــف اعــام کننــد امــا ایــن اظهــارات
ســبب تغییــر رویــه ســازمان لیــگ و تصمیمگیــران برگــزاری
ایــن بــازی نشــد و اســتقالل بــدون خارجیهایــش قــدم بــه
یکــی از مهمتریــن بازیهــای لیــگ بیســت و یکــم گذاشــت.
دیــداری کــه هــم بــرای مجیــدی و هــم بــرای قلعهنویــی کــه
ایــن بــازی را از روی ســکوها تماشــا میکــرد پــر اهمیــت بــود و
مربیــان دو تیــم بایــد بــه ســمت دســتیابی بــه همــه امتیــازات
ایــن بــازی پیــش میرفتنــد .ســطح ایــن بــازی امــا بــه حــدی
نــازل بــود کــه موقعیتهــای آنچنانــی بــرای دو تیــم در نیمــه
اول بــه دســت نیامــد .یــک بــازی کامـ ًا ســرد و گاهـاً بیبرنامــه
از ســوی دو تیــم ســبب شــد عمــ ًا موقعیتهــای آنچنانــی
بــرای دو تیــم ایجــاد نشــود .هــر چنــد کــه اســتقالل تــا حــدی در
خــط حملــه خــود پرتحرکتــر نشــان م ـیداد امــا مهاجمــان
ایــن تیــم قــادر بــه ایجــاد موقعیتهــای مناســب نبودنــد و
اغلــب موقعیتهــا را یکــی بعــد از دیگــری از کــف میدادنــد.
تنهــا در یــک موقعیــت کــه اواخــر نیمــه اول بــرای اســتقالل
حاصــل شــد ،محمــد آزادی در موقعیــت نســبتاً مطلوبــی
قــرار گرفــت تــا گلگهــر را بــه دلیــل اشــتباهات مدافعانــش
تنبیــه کنــد امــا ضربــه ایــن بازیکــن بــه حــدی ناامیدکننــده
بــود کــه ثمــری بــرای اســتقالل بــه همــراه نداشــت.
تعویض توأمان قاسمینژاد ،کریمزاده و مهری
نمایــش نامطلــوب امیــن قاســمینژاد در نیمــه اول
ســبب شــد مجیــدی بالفاصلــه دســت بــه تعویــض بزنــد
و مطهــری را بــه جــای ایــن بازیکــن بــه زمیــن بفرســتد.
ســعید مهــری نیــز از ترکیــب بیــرون رفــت تــا رضــا آذری
از ابتــدای نیمــه دوم بــرای اســتقالل بــازی کنــد و قــدری
ترکیــب آبیهــا هجومیتــر شــود .جعفــر ســلمانی هــم
دیگــر بازیکنــی بــود کــه بــه جــای کریــمزاده بــه میــدان

رفــت تــا اســتقالل  3تعویــض همزمــان را تجربــه کنــد.
ایــن تصمیمــات امــا ســبب نشــد گلگهــر در نیمــه دوم
از میدانــداری غافــل نشــود .ایــن تیــم بــه واقــع شــروع
بهتــری در مقایســه بــا اســتقالل داشــت و در تــاش بــود بــا
دوندگــی بیشــتر عنــان کار را در دســت بگیــرد و اســتقالل را
در مخمصــه قــرار دهــد .گرایــش بــه بــازی از جنــاح چــپ و
ارســالهای زکیپــور و گاه نفوذهــای تیکــدری اســتقالل امــا
را بــه عقــب بــرده بــود و فضــای بهتــری در اختیــار میزبــان
قــرار مــیداد ،در عیــن حــال نیــز آبیهــا از بــازی هجومــی
بخصــوص اســتفاده از ضدحمــات غافــل نبودنــد و تــاش
میکردنــد بــا ایــن تاکتیــک بــه گل برســند و در روزی کــه نــه
ژســتد در ترکیــب بــود نــه یامــگا ،نــوار تســاویها را پــاره کنــد.
در میانههــای نیمــه دوم ســلمانی نیــز در یــک موقعیــت
طالیــی قــرار گرفــت و در حالــی کــه بــا منــادی تــک بــه تــک

بــود ،میتوانســت دروازه را بــاز کنــد امــا ضربــه نهایــی را
ایــن بازیکــن کــم اســتعداد بــه حــدی ناامیدکننــده زد کــه
تــوپ را بــه راحتــی منــادی دفــع کــرد و اســتقالل از رســیدن
بــه گل محــروم شــد .بعــد از ایــن موقعیــت بــازی بــه تعــادل
کشــیده شــد امــا گلگهــر تــاش میکــرد گرایــش بیشــتری
بــه بــازی هجومــی از خــود نشــان دهــد کــه ایــن تیــم نیــز
موفــق نبــود و تعویضهــای امیــر قلعهنویــی هــم بــه ماننــد
تعویضهــای فرهــاد مجیــدی تأثیــری در تغییــر نتیجــه
نداشــت و اســتقالل و گلگهــر ســرانجام بــه تســاوی رســیدند.
نتیجــهای کــه بــرای هــر دو تیــم طعــم تلخــی داشــت.
گلگهــر چهارمیــن تســاوی پیدرپــی خــود را تجربــه کــرد و
فرهــاد مجیــدی نیــز ســومین تســاوی را ،تــا خیــال ســپاهان
کــه توانســته بــود فجــر را شکســت دهــد و بــه صــدر بــرود
بیــش از همــه تیمهــا آســوده باشــد.

گلگهــر ســیرجان :محمدحســین اکبرمنــادی ،آرمیــن
ســهرابیان ،علیرضــا علیــزاده ،مهــدی تیکــدری ( -69رضــا
شــکاری) ،فرشــید باقــری ( -46نویــد عاشــوری) ،میــاد
زکیپــور ،ســعید صادقــی ( -90+4علیرضــا آرتــا) ،مســیح
زاهــدی ،محمدرضــا خانــزاده ،امیــن پورعلــی ،اریــک
باینامــا ( -69محمــد آقاجانپــور)
سرمربی :امیر قلعهنویی
اســتقالل :علیرضــا رضایــی ،محمــد دانشــگر،
ســیاوش یزدانــی ،عــارف آقاســی ،متیــن کریــمزاده (-46
جعفــر ســلمانی) ،مهــدی مهدیپــور ،آرش رضاونــد،
ســعید مهــری ( -46رضــا آذری) ،وریــا غفــوری (کاپیتــان)،
محمدرضــا آزادی ( -86امیرحســین حســینزاده) ،امیــن
قاســمینژاد ( -46ارســان مطهــری)
سرمربی :فرهاد مجیدی

حذف ژستد و یامگا  ،شوک بزرگ به اردوی استقالل

عکس نوشت

محمدحسین
اکبرمنادی دروازهبان
گلگهر پیش از
تقابل با استقالل در
کنار بهزاد غالمپور،
مربی دروازهبانهای
استقالل عکس
یادگاری گرفت.
منادی زمانی مورد
توجه استقالل هم
بود اما در نهایت به
گلگهر رفت.

این بازی در شرایطی آغاز شــد که برخی مقامات نیروی دریایی
به مناســبت روز نیروی دریایی شــاخه گلهایی به بازیکنان دو
تیم اهــدا کردند تا به این وســیله رشــادتهای ســربازان نیروی
دریایی را یارآور شوند.
در ترکیب گلگهر
بازیکنی که سابقاً در
استقالل بازیکرده باشد،
کم حضور نداشت .یکی
از این بازیکنان آرمین
سهرابیان است که فرهاد
مجیدی فصل پیش به
شدت دوست داشت او
را به خدمت بگیرد و در
نهایت موفق نبود.

فرهــاد مجیــدی در این بازی از نمایــش تیمش هرگز راضی نبــود و بارها با
واکنشهایــی از این دســت ناراحتی خود را از نمایش تیمش آشــکار کرد.
مجیدی در حالی سومین تساوی پیدرپی را هم در کارنامه این فصل خود
ثبت کرد که انتظار بازیهای بهتری از استقالل میرفت.

سازمان لیگ :باشگاه استقالل تذکرهای ما را نادیده گرفت
در حالــی کــه زمــان اندکــی تــا بــازی اســتقالل و
گلگهــر ســیرجان باقــی مانــده بــود ،ســازمان لیــگ در
اقدامــی غیــر منتظــره بــه باشــگاه اســتقالل اعــام کــرد،
حــق اســتفاده از دو بازیکــن خارجــی خــود را نــدارد.
خبــری کــه باعــث ناراحتــی شــدید مجیــدی شــد تــا او
بــا لحــن تنــدی نســبت بــه خــداداد افشــاریان کــه کار
نظــارت بــازی دو تیــم را بــه عهــده داشــت ،اعتــراض کنــد
و جمالتــی را بــه زبــان بیــاورد .مجیــدی حتــی از ایــن لفــظ
کــه گنــدش را درآوردیــد نســبت بــه ایــن موضــوع واکنــش
نشــان داد امــا مدیــر نقــل و انتقــاالت ســازمان لیــگ از ایــن
تصمیــم دفــاع کــرد .فریبــرز محمــودزاده در خصــوص دو
بازیکــن خارجــی اســتقالل کــه نتوانســتند مقابــل گلگهــر
بــه میــدان برونــد ،ایــن توضیحــات را ارائــه کــرد« :در دو
تاریــخ بــه باشــگاه اســتقالل اعــام کردیــم حــق اســتفاده
از بازیکنــان خارجــی را ندارنــد ».محمــودزاده از ابطــال
مجــوز بــازی ایــن دو بازیکــن نیــز دفــاع کــرد« :ســازمان
لیــگ همــواره بــا همــه باشــگاهها در چارچــوب قوانیــن
و مقــررات همــکاری میکنــد و بــه جهــت احتــرام بــه
هــواداران و کمــک قانونــی بــه فوتبــال نیــز بــا وجــود
اینکــه باشــگاه اســتقالل ضمانتهــای بانکــی الزم را
بــرای اســتفاده از یامــگا و ژســتد ارائــه نکــرده بــود ،بــا ایــن
حــال بــا مســاعدت مســئولین فدراســیون و ســازمان
لیــگ ،مجــوز موقتــی بــرای ایــن دو بازیکــن صــادر شــد تــا
باشــگاه اســتقالل زمــان بــرای ارائــه ضمانــت بانکــی را در
اختیــار داشــته باشــد .در نهایــت در تاریــخ  22آبــان 1400
ســازمان لیــگ در نام ـهای رســمی و محرمانــه بــه باشــگاه
اســتقالل اعــام کــرد کــه مجــوز موقــت و مشــروط ایــن دو
بازیکــن بــه دلیــل عــدم ارائــه تضامیــن بانکــی لغــو شــده
اســت .حتــی بــه صــورت شــفاهی نیــز بــه عوامــل باشــگاه
اســتقالل ایــن موضــوع یــادآوری شــد ».محمــودزاده
در دفــاع از ایــن تصمیــم شــوکبرانگیز ،حرفهایــش

را اینگونــه پایــان داد« :باشــگاه اســتقالل نســبت بــه
تذکرهــای قانونــی ســازمان لیــگ بیتوجهــی کــرد و در
نهایــت بــرای آخریــن مرتبــه ســازمان لیــگ در پاســخ بــه
مکاتبــه باشــگاه اســتقالل بــه تاریــخ  2آذر  1400کــه رأس
ســاعت  15:45بــه ایــن ســازمان ارســال گردیــده در نامـهای
اعــام کردیــم حــق اســتفاده از ایــن دو بازیکــن خارجــی
خــود را نخواهنــد داشــت .ایــن موضــوع حتــی از ســوی
مســئول و ناظــر برگــزاری مســابقه در ســیرجان بــه اطــاع
بیــژن طاهــری مدیــر تیــم اســتقالل رســید».
نتیجه بازیهای قبل چه میشود؟
امــا ســؤالی کــه بعــد از تصمیــم عجیــب ســازمان

ذوبآهن صفر – فوالد ۱

یک شوت فوقالعاده  ۳امتیاز را به اهواز برد

یک شوت فوقالعاده و تماشایی از فاصله ۲۷
متری تکلیف بازی ذوبآهن اصفهان و فوالد خوزستان
را مشخص کرد .شوتی که لوسیانو پریرا ،کاپیتان کهنهکار
فوالد زد و برای گرفتن سه امتیاز این بازی خارج از خانه
برای جواد نکونام کافی بود .نکونام حاال در بازگشت
به اهواز هر  ۶امتیاز ممکن از دو بازی اول را دشت کرده
تا نشان دهد چقدر به تیمش میآید .او که در تابستان
بسیار به نیمکت ذوبآهن نزدیک شده بود با این
پیروزی شاید حسرت را بر دل مدیران ذوبآهن باقی
گذاشت .ذوب البته بعد از گل خورده تالش زیادی برای
به تساوی کشاندن بازی داشت .در دقایق پایانی بازی
کام ًال یک گله شده بود و ذوبیها سراپا حمله بودند اما
همان شوت پریرا برای باخت اصفهانیها کافی بود.
نکته جالب پایان بازی خوش و بش کادر فنی دو
تیم با هم بود .آنها سال گذشته وقتی به هم رسیدند،
جنجالآفرین شده بودند .تارتار و همکارانش که در
پیکان حضور داشتند معتقد بودند فوالدیها خطکشی
زمین را طوری انجام دادهاند که زمین بازی کوچکتر
شود و پیکان از ریتم بیفتد اما اینبار خبری از این
جنجالها نبود .البته تغییر تصمیم داور پس از مشورت

با کمک خود که اعالم یک خطا برای ذوبآهن را به
همراه داشت ،یک درگیری شدید در همان ابتدای کار به
وجود آورد که باعث متوقف شدن جریان بازی به مدت
چند دقیقه شد .با این نتیجه فوالد  ۱۰امتیازه شد و در
جایی باالتر از ذوب  ۹امتیازه قرار گرفت.
ذوبآهن :حبیب فرعباسی ،حامد نورمحمدی،
مسعود ابراهیمزاده ( -46امیرمحمد پناهی)،
آرمان قاسمی ،سجاد جعفری ،سجاد دانایی ،عارف
رستمی ( -76حسین شنانی) ،محمد خدابندهلو،
سینا اسدبیگی ( -65محمد سلطانیمهر) ،مرتضی
خراسانی ( -56بابا محمدی) ،سیدمحمد قریشی
( -77میالد جهانی)
سرمربی :مهدی تارتار
فوالد :احسان مرادیان ،سعادت حردانی،
ساسان انصاری ،موسی کولیبالی ،سینا شاهعباسی،
محمدرضا عباسی ،محمد قاسمینژاد ( -73ساسان
حسینی) ،محمد آبشک ( -90احمد عبداهللزاده)،
لوسیانا پریرا ( -90صابر حردانی) ،وحید حیدریه،
حمید بوحمدان ( -83میالد بدرقه)
سرمربی :جواد نکونام

لیــگ فضــای رســانهای فوتبــال ایــران را فــرا گرفــت
ایــن بــود کــه نتیجــه بازیهایــی کــه باشــگاه اســتقالل
توانســته از ایــن دو بازیکــن بهــره بگیــرد چــه میشــود
و آیــا ســازمان لیــگ بــاز هــم باشــگاه اســتقالل را شــوکه
خواهــد کــرد و امتیــازات بازیهــای قبــل بــا حضــور ایــن
دو بازیکــن نیــز از اســتقالل کســر میشــود؟ مســئوالن
ســازمان لیــگ بــه ایــن ســؤال نیــز پاســخ دادهانــد.
آلاســحاق یکــی از تصمیمگیــران در ســازمان لیــگ کــه
روی خــط زنــده برنامــه فوتبــال برتــر آمــده بــود اعــام
کــرد کــه چــون بــرای ایــن دو بازیکــن مجــوز موقــت
صــادر شــده ،مشــکلی در ایــن راســتا ایجــاد نخواهــد
شــد و فقــط ایــن باشــگاه در ادامــه لیــگ نمیتوانــد

از حضــور ایــن دو خارجــی بهــره بگیــرد و مشــکلی
بابــت امتیــازات بازیهــای قبــل وجــود نــدارد .بــا ایــن
حــال ســازمان لیــگ اقدامــی انجــام داد کــه مباحــث
متفاوتــی را بــه وجــود آورده وای کاش اگــر ایــن ســازمان
بــه اجــرای قوانیــن اصــرار دارد تــا صــدور قطعــی مجــوز
بــازی ایــن دو بازیکــن ،تحمــل میکــرد و اقــدم بــه
صــدور مجــوز موقــت نمیکــرد .بــه نظــر میرســد کــه
چالشهــای اخیــر میــان باشــگاه اســتقالل بخصــوص
مصطفــی آجورلــو بــا ســازمان لیــگ بــر ســر تبلیغــات
محیطــی در ایــن تصمیــم نیــز اثرگــذار بــوده و بــه
نوعــی ســازمان لیــگ قصــد مقابلــه بــه مثــل بــا باشــگاه
اســتقالل داشــته اســت.

نفت مسجدسلیمان صفر – مس رفسنجان ۱

پنالتیجنجالیدرمسجدسلیمان

بازی نفت مسجدسلیمان و مس رفسنجان بیش
از  ۲ساعت طول کشید .دلیل؟ جنجال  ۱۵دقیقهای بر
سر یک پنالتی که سرنوشت بازی را رقم زد.
هر چقدر نیمه اول بازی آرام بود ،در شروع
نیمه دوم همه چیز طوفانی شد .در آغاز این نیمه،
روی ارسال توپ از نقطه کرنر محسن آذرباد برای
تأثیرگذاری روی توپ به هوا بلند شد که برخوردی
با مدافع نفتیها داشت و این صحنه به زعم میثم
حیدری داور مسابقه پنالتی به سود مس رفسنجان
بود؛ پنالتیای که به شدت مورد اعتراض کادرفنی
نفت مسجدسلیمان قرار گرفت و در تصاویر
تلویزیونی هم واقعاً مشخص نشد دلیل تصمیم داور
چیست .کمالوند برای دقایقی تیمش را از زمین بازی
ن هم در حال مذاکره با ناظر
بیرون کشید و بعد از آ 
مسابقه و داور بازی بود تا آنها را قانع کند که پنالتی
رخ نداده است؛ این کشمکشها حدود  14دقیقه به
طول انجامید و سرانجام در دقیقه  62پنالتی زده شد.
گادوین منشا با خونسردی پشت توپ ایستاد و تک گل
جنجالی این مسابقه را زد.
تیمهای مس رفسنجان و نفت مسجدسلیمان

با احتساب این بازی به ترتیب با هشت و پنج امتیاز در
مکان هشتم و سیزدهم جدول ردهبندی لیگ برتر
ی
فوتبال قرار گرفتند .این بازی از آن دست بازیهای 
است که جان میدهد برای بحثهای داوری در برنامه
فوتبال برتر شبکه سه و شبهای فوتبالی شبکه ورزش.
فراز کمالوند احتماالً اعتراضات شب گذشته خود در
ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان را در
روزهای آینده هم ادامه خواهد داد.
نفت مسجدسلیمان :مسعود پورمحمد،
مجتبی لطفی ،مهران امیری ،میرهادی میرجوان،
محمد بلبلی ،امیر روستایی ( -۸۶محمد
دهقاننژاد) ،محمدمهدی احمدی ،مجید عیدی،
مسلم مجدمی ،علی عبداهللزاده و هاتف نادری
سرمربی :فراز کمالوند
مس رفسنجان :داود نوشیصوفیانی ،مجید
نصیری ،شاهین توکلی ،عقیل کعبی ،مهدی
کیانی (-۸۳مهرداد رضایی) ،سیدمهدی حسینی،
حسن جعفری ،یونس اکبرپور ،محسن آذرباد ،فراز
امامعلی (-۸۳مجید علیاری) ،گادوین منشا
سرمربی :محمد ربیعی

سالن کنفرانس

میدانستیم با کی بازی داریم!

مجیدی :چرا زودتر
نگفتندخارجیها
نباید بازی کنند؟

فرهــاد مجیــدی در نشســت خبــری
بعــد از بــازی گفــت« :صبــح جلســه فنــی
در هتــل و زمانــی کــه وارد اســتادیوم
شــدیم ناگهــان گفتنــد دو بازیکــن شــما
نمیتواننــد بــازی کننــد .ایــن مســأله را
نمیتوانســتند در جلســه هماهنگــی یــا 24
ســاعت زودتــر بگوینــد؟ ســاعت 13:29
دقیقــه بــه مــا اعــام کردنــد .قبــل از بــازی
دســتیارم بــه مــن گفــت چنــد بازیکــن را
بــه ســیرجان خواهیــم بــرد بــه او گفتــم
هــر چــه بازیکــن داریــم ببریــم ».مجیــدی
کنایــه تنــدی بــه قلعهنویــی زده اســت:
«ایــن اتفاقــی کــه افتــاد بــرای مــن قابــل
پیشبینــی بــود و باالخــره میدانــم بــا
چــه کســی بــازی دارم! امــا از بازیکنانــم
خواســتم بــا توجــه بــه اتفاقــی کــه افتــاد
تمــام تــاش خودشــان را بکننــد .بازیکنانــم
فوتبــال زیبایــی را دیدنــد .کســانی کــه بــازی
را از تلویزیــون دیدنــد ،فکــر کنــم گلــر مــا را
ندیدنــد! در نیمــه دوم کــه اصــ ً
ا بــه دروازه
مــا نرســیدند .واقعـاً جــای تأســف دارد کــه در
فوتبــال حرفــهای بــرای یــک بازیکــن بعــد
از  5هفتــه نامــه بزننــد کــه نمیتوانــد بــازی
کنــد ».او ادامــه داد« :کل بــازی در اختیــار مــا
بــود ،البتــه آمــار را چــک نکــردم امــا فکــر
نکنــم کــه حریــف یــک ضربــه بــه چارچــوب
مــا داشــته باشــد .دو ،ســه موقعیت داشــتیم
و میتوانســتیم از آن اســتفاده کنیــم امــا
در کل ،کل بــازی دســت مــا بــود .نبــود دو
بازیکــن مــا بیتأثیــر نبــود امــا از عملکــرد
بازیکنانــم راضــی هســتم و فوتبالــی خــوب
را بــه نمایــش گذاشــتند».
مجیــدی تصمیــم ســازمان لیــگ را
بیارتبــاط بــه جنــگ بــرای اجــرای تبلیغــات
محیطــی میدانــد« :اصــ ً
ا بحــث مــن
ایــن موضــوع نیســت .اص ـ ً
ا در حــوزه کاری
مــن نیســت کــه بخواهــم نظــر بدهــم.
میگویــم بــه عنــوان ســرمربی تیــم حقــم
بــود کــه زودتــر اطــاع بدهنــد .فدراســیون
میتوانســت در جلســه هماهنگــی یــا
حداقــل  24ســاعت قبــل اعــام کنــد.
اعتــراض مــن بــه ایــن اســت و دربــاره دیگــر
مســائل در جریــان نیســتم و بــه مســئوالن
باشــگاه مربــوط اســت .از نظــر حــوزه فنــی
اینکــه تیــم بیایــد اســتادیوم و آنجــا بگوینــد
کــه دو بازیکــن نمیتواننــد بــازی کنــد
یعنــی چــی؟ فکــر کنــم ایــن اتفــاق فقــط در
ایــران اســت .یکــی دو رســانه کــه متعلــق بــه
ایــن دوســتان هســتند ایــن نقشــه را طراحــی
کردنــد تــا ایــن اتفــاق بیفتــد! همــه هــم
خــوب میشناســند .اینقــدر هــم ایــن کار را
کردنــد کــه همــه هــم خــوب میشناســند
آنهــا را ».مجیــدی حضــور جاســوس در
تیمــش را هــم تکذیــب کــرد« :در تیــم مــن
همــه بازیکنــان شــریف هســتند و چنیــن
مســائلی وجــود نــدارد».

نقل قول

یامگا و ژستد دیگر برای ما بازیکن
نمیشوند

طاهری :سازمان
لیگانتقامتبلیغات
محیطی را گرفت

حــذف نــام دو بازیکــن خارجــی
اســتقالل دقایقــی مانــده بــه بــازی
بــا گلگهــر ســیرجان اعتراضهــای
پــی در پــی اســتقاللیها را بــه دنبــال
داشــت.
یکــی از معترضیــن بیــژن
طاهــری ،سرپرســت تیــم اســتقالل
اســت کــه ایــن تصمیــم را یــک
انتقامگیــری از باشــگاه اســتقالل
بابــت درخواســتهای اخیــرش
در ماجــری تبلیغــات محیطــی
میدانــد 45« :ســال اســت در فوتبــال
هســتم و هنــوز چنیــن اتفاقــی را
ندیــدهام کــه یــک ســاعت و نیــم قبــل
از بــازی حکــم بدهنــد کــه دو بازیکــن
خارجــی شــما نمیتواننــد بــازی
کننــد .
ایــن واقعــاً ظلمــی در حــق
اســتقالل و انتقــام در ماجــرای
تبلیغــات محیطــی اســت .از زمانــی
کــه آجورلــو رفــت دور زمیــن آزادی
از تبلیغــات محیطــی بازدیــد کــرد بــا
اســتقالل بــد شــدند .ایــن تیــم مردمی
اســت .همــه مــا رفتنــی هســتیم .چــرا
بــه ایــن مــردم و هــواداران اســتقالل
ظلــم میکنیــد؟»
بیــژن طاهــری مدعــی اســت کــه
باشــگاه اســتقالل ضمانــت کافــی
بــرای اســتفاده از ایــن دو بازیکــن را بــه
ســازمان لیــگ داده اســت .طاهــری
میگویــد« :مــا ســند گذاشــتیم .بــاور
نمیکنیــد ،مبلــغ آن هزینــه کل
لیــگ اســت .بــه نــام ســازمان لیــگ و
اداره ثبــت اســت .ســند خانــه اســت.
میخواهنــد اســتقالل را خــراب
کننــد .تــا دیدنــد ایــن تیــم کمــی جمــع
و جــور شــده و نتیجــه میگیــرد بــه
جــان مــا افتادنــد .ایــن ظلمــی اســت
کــه فرامــوش نمیشــود ».سرپرســت
تیــم اســتقالل کــه از ایــن تصمیــم
بســیار ناراحــت اســت ،حرفهایــش
را بــا ایــن جمــات پایــان داد« :همــه
بازیهــا بــرای مــا مهــم اســت .دقیق ـاً
میدانیــم خــط و خطــوط ایــن کار
از کجاســت .واقعــاً ایــن یــک ظلــم
نابخشــودنی اســت .فرهــاد مجیــدی
ســاعت  14ظهــر دیــروز و بعــد از اینکــه
ارنــج را اعــام کردیــم متوجــه شــد.
بعــد از آن هــم چــارهای نداشــتیم
و ارنــج را عــوض کردیــم .شــما فکــر
میکنیــد ایــن دو بازیکــن بــا ایــن
روحیــهای کــه پیــدا کردنــد بــرای مــا
بازیکــن میشــوند؟»

