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مارادونا، افسانه تبلور یافته خیال تا واقعیت
رضا خلیلی

درگذشت اســطوره آرژانتینی  فوتبال 
جهان غم انگیز بــود.  چرا که او عظمت، 
شکوه و  بزرگی را برای همه ما  به ارمغان 
آورد و فوتبالیســتی با نبوغ ناب و خالصی  
بود که برای مردمی که دوستشان داشت  
با قلب  و روح بازی می کرد.افســانه رستم 
در ایران و یا هرکول در یونان، حماسه هایی 
بوده اند که همواره رویای پیروزی یک تن 
بر انبوهی از دشمنان را امیدوارانه دردل و 

جان مردم زنده نگه داشته است. 
امــا در دنیــای واقعی هرگــز یک تن 
در زمان کوتاهی به تنهایی نتوانســته بر 

استبدادی طوالنی مدت پیروز شود.
در تاریخ معاصری که صاحبان قدرت ، 
افســانه ها را به صورت رویا در خاطر مردم زنده، اما اجازه تولد آنان را در واقعیت 
نمی دهنــد، ظهور موجودی که بتواند در هر عرصه ای چنین چهره ای از خود به 
نمایش بگذارد، برای تمام مردمان با هر نژاد و ملیتی، تبلور آرزوی دیرینه ای از 

خیال تا واقعیت است. 
پیروزی شــگفت انگیز تیم ملی فوتبال آرژانتین بر تیم ملی فوتبال انگلیس 
در جام جهانی 1986، بــا دو گل تاریخی دیه گو آرماندو مارادونا و در ادامه آن 
قهرمانی این تیم در مسابقات و پیروزی آنان در فینال با درخشش نابغه فوتبال 
جهان بر تیم ملی آلمان به عنوان نماد کامل اجماع غلبه ماشینیسم بر احساسات 
انســانی، ظهور واقعی یک افسانه حماسی  برای تمام مردمانی در جهان بود که 
اینک آن آرزوی دســت نیافتنی خود را به صورت واقعیت می دیدند. اســطوره 
فوتبال جهان با پای چپ جادویی خود و شــیوه نبوغ آمیز از بازی استثنایی که 
ارائه داد، به ظاهر از دریچه فتح دروازه ها و جام های متعدد وارد قلب و جان مردم 
جهان شد، اما این تصویر فقط هولوگرامی از یک حقیقت است! مارادونا علی رغم 
ناهنجاری های زندگی شــخصی خود که ناشی از اثرات مهلک مافیای فوتبال بر 
زندگی شــخصی او بوده و مهمترین عامل مرگ زودهنگام اوســت، نماد امکان 
پیروزی یک انسان عصیانگر در برابر قدرت حاکم است و این رمز جاودانگی او در 
یاد و خاطر همه مردمان رنج کشیده ای است که برای آنان مهم نیست که او به 
عنوان یک ورزشکار با زندگی خود چه کرده ،بلکه برایشان این  مهم بوده  است 
که او با رفتار قهرمانانه اش  با زندگی آنان  چه کاری کرده است؟! همه ما مدیون 
مارادونا هســتیم.  او چه به لحاظ خاطره ســازی ها با خلق بسیاری از هنرهای 
تکنیک خارق العاده اش و پیروزی های شگفت انگیزی که باعث هیجان و شور و 
شادی های بسیاری برای همه مردمان جهان شد و چه به جهت زنده نگه داشتن 
باور و احساس اینکه می توان با تمام محدودیت ها و رنج های زندگی هم پیروز و 
سربلند بود، در بین توده مردم جهان شوق و امید را زنده نگه داشت و در مقابل 
خود را در برابر مافیا قرار داد تا اینگونه به عنوان ورزشکاری حرفه ای به این زودی 
این جهان را ترک کند. آنچه که او بود و آرزو داشت به بهترین شکل ممکن  در 
جمله ای از زبان خود او گفته شده است: اگر بمیرم و دوباره متولد شوم، باز هم 
بازیکن فوتبال خواهم شد. می خواهم دوباره دیگو آرماندو مارادونا شوم، من ملتی 

را خوشحال کردم و همین برایم کافی است.

 شرمنده هوادران پرسپولیس هستم
نوشت:  سه  ورزش 
پرســپولیس  هافبک 
بعد از اینکه نتوانست 
پنالتی اش مقابل نفت 
را  مسجدســلیمان 
بــه گل کند،  تبدیل 
اکنون وعــده جبران 
آن به بهترین شــکل 
برای هواداران تیمش 

را دارد.
ســیامک نعمتی هافبک سرخ ها درباره دومین پنالتی این فصل تیمش 
کــه اینبار برخالف بازی بــا نفت آبادان تبدیل به گل نشــد گفت: بازی 
قبلــی هم گفتم فقط لطف بچه ها بود که من مامور زدن پنالتی شــدم و 
خوشبختانه آن ضربه تبدیل به گل شد. در بازی با نفت هم به نظرم پنالتی 

خوبی زدم اما با بدشانسی به تیرک دروازه خورد. 
حســرت بزرگی برای من بود خصوصا اینکه نتوانســتیم بازی را برنده 

شویم. 
قول می دهم در ادامه آن را جبران کنم و اکنون فقط شرمنده هواداران 
هســتم. قول می دهم آن را جبران کنم و امیدوارم خیلی زود این فرصت 

نصیبم شود.

منصوریان با تراکتور در رده سیزدهم
منصوریان  علیرضا 
شــروع  حالــی  در 
قبول خود  غیرقابــل 
را در قامــت مربی با 
ادامه  تبریز  تراکتــور 
مالک  کــه  دهد  می 
نشــان  باشــگاه  این 
داده اســت تحملــی 
به  دادن  فرصت  برای 
برای  خود  سرمربیان 

نتیجه گیری قائل نیست.
به گزارش  مهر، تیم فوتبال تراکتور تبریز نخســتین باخت فصل لیگ 
برتر فوتبال را در حالی مقابل سپاهان در ورزشگاه یادگار امام تبریز تجربه 

کرد که شیوع بیماری کرونا باعث عدم حضور تماشاگران شده بود.
با این حال طرفداران قهرمان فصل گذشته جام حذفی فوتبال باشگاهی 
کشور خیلی زود نسبت به عملکرد فنی علیرضا منصوریان و شاگردان وی 
در فضای مجازی واکنش نشــان دادند و باخت یک بر صفر این تیم مقابل 

میهمان اصفهانی را نبود تاکتیک فنی مناسب دانستند.
منصوریان در حالی نخســتین باخت خود در قامت سرمربی تراکتور را 
تجربه کرد که نگاهی گذرا به کارنامه مربیگری او در هر باشــگاهی نشان 
از شروع نه چندان قابل اعتمادش دارد. او که سرمربیگری خود را با پاس 
همدان شــروع کرد در این تیم و همچنین نفت تهران، اســتقالل و ذوب 

آهن اصفهان نیز همین روند را داشت.
عملکردی که در فصل دوم حضــورش به عنوان نفر اول کادرفنی آبی 
پوشــان پایتخت، هواداران اســتقالل را علیه خود کرد تا دست فرمان او 

خیلی زود از مسیر خارج شود.
 اتفاقی مشــابه در ذوب آهن اصفهان که کار را برای این تیم در لیگ 

برتر نوزدهم برای بقا سخت کرد.
منصوریــان در حالی مربیگــری خود را با همان شــیوه مدیریت فنی 
همیشــگی خود در تراکتور دنبال می کند که محمدرضا زنوزی مالک این 
باشــگاه نشان داده اســت معموالً فرصت چندانی به سرمربیان خود بابت 
اشتباهاتشــان نمی دهد. حضور کوتاه مدت مربیانی نظیر جان توشــاک و 

جورج لیکنر شاهد این مدعاست.
تراکتور که از زمان خصوصی شــدن آن کمتر از ســه ســال می گذرد 

تاکنون 6 سرمربی داشته است. 
تیمی که با قهرمانی در جام حذفی فوتبال باشگاهی کشور مجوز حضور 
در لیگ قهرمانان آســیا برای فصل آینده را نیز کســب کرده اســت باید 
منتظــر تغییرات بزرگ در تاکتیک هایش با منصوریان باشــد در غیر این 
صورت بعید اســت فرصتی از ســوی مالک عجول در اختیار علیمنصور و 

همکارانش داده شود.
تیم فوتبال تراکتور تبریز در پایان هفته ســوم لیگ برتر تنها دو امتیاز 

کسب کرده تا در رده سیزدهم جدول قرار بگیرد. 
سرخپوشــان تبریزی سه شــنبه هفته جاری میهمان مس رفسنجان 
هســتند تا شــانس خود برای کســب اولین پیروزی در چمن مصنوعی 

ورزشگاه شهدای صنعت مس بیازماید.

یادداشت

اخبارکوتاه

توقف مقابل نفت مسجدسلیمان، در روزی رقم خورد که 
ترکیب ابتدایی پرســپولیس تعجب بسیاری را برانگیخت و 
حتی یحیی گل محمدی هم بیــن نیمه اقدام به تغییر آن 

کرد تا مثل بازی دربی، اشتباهش را در این زمینه بپذیرد.
به گزارش »ورزش سه«، اگر ضربه سر علی شجاعی از خط 
دروازه گوهری می گذشت یا اگر سیامک نعمتی پنالتی اش 
را بــه مصاف دروازه می زد یا حتی اگر مهدی عبدی با دقت 
بیشتری توپ را روانه دروازه می کرد، پرسپولیس می توانست 
با یک برد ناپلئونی به فینال آسیا برسد و البته نمایش کمتر 
از حــد انتظار خود را مخفی کند. امــا این اتفاق رخ نداد تا 
ضعف های تیم یحیی گل محمدی بیشتر به چشم بیایند؛ از 
موقعیت های کم تعداد تا اشــتباهات فردی و تیمی در خط 
دفاعی که سبب شدند تا بازیکنان جوان نفت مسجدسلیمان 

چند بار در نیمه نخست به موقعیت مطلوب گلزنی برسند.
 1. دفاع راست؛ مهدی شیری یا سیامک نعمتی؟

به نظر می رسد جایگاه سه مدافع دیگر پرسپولیس یعنی 
سیدجالل حســینی، محمدحسین کنعانی زادگان و سعید 
آقایی مستحکم اســت و اگر مصدومیتی پیش نیاید، آن ها 
در بازی فینال آسیا فیکس خواهند بود. اما دیگر پست یعنی 
دفاع راست تغییرات متعددی را در سه هفته اول لیگ تجربه 
کرده اســت. در بازی اول و دوم مهدی شیری در این پست 
بازی کرد اما در بین دو نیمه بازی ســوم، ســیامک نعمتی 
در این قســمت به کار گرفته شد تا کادرفنی سرخ ها عدم 
اطمینان خود در این پســت برای فینال آسیا را نشان دهد؛ 
خصوصا این که نعمتی در بازی های لیگ قهرمانان عملکرد 

خوبی داشت.
 2. بازی با سه هافبک دفاعی؛ کنسل شد؟

یحیی گل محمدی در بازی با نفت مسجدسلیمان برای 
نخســتین بار از ســه هافبک دفاعی به صورت همزمان در 

ترکیب خود استفاده کرد. 
البته احمد نوراللهی نقشی متفاوت نسبت به میالد سرلک 

و کمال کامیابی نیا داشت اما به هر حال استفاده همزمان از 
این ســه بازیکن، نوعی آزمایش برای فینال آسیا را از سوی 
سرمربی سرخ ها نشان می داد. اما با این حال دوباره در بین 
دو نیمه گل محمدی دریافت که چنین شــیوه ای کارگشا 
نیســت و تغییرات را ایجاد کرد. حاال شاید نکته آشکار این 
اســت که کادرفنی پرسپولیس قید اســتفاده از این سه به 
صورت همزمان را ندارد اما پرســش مهم این اســت که دو 
هافبک دفاعی منتخب آنها چه کسانی خواهند بود؟ احتماال 

نوراللهی جای ثابت خود را حفظ خواهد کرد.
  3. مسئله عالیشاه؛ تصمیم یحیی چیست؟

شــاید خیلی از هواداران پرسپولیس تصور می کردند که 
یحیی گل محمدی در بازی با نفت مسجدســلیمان به امید 
عالیشــاه بازی بدهد اما این اتفاق رخ نداد. شــاید کادرفنی 
ســرخ ها اساسا قصد داشــت که در هر دو بازی با تیم های 

نفتی، عالیشاه را به عنوان بازیکن تعویضی به زمین بفرستد 
ولی اعتراض او ســبب شــد تا آن ها برای نمایش اقتدار و 
حفظ دیســیپلین در تیم، قید این کار را بزنند. با این حال، 
محرومیت احسان پهلوان و وحید امیری از بازی فینال آسیا، 
سبب شــده تا حضور عالیشاه بیش از پیش مهم تلقی شود 
و حاال تصمیم با کادرفنی ســرخ ها خواهد بود. آیا او مورد 
بخشــش قرار می گیرد و در ترکیب استفاده می شود یا این 
که مثل دوره قبلی گل محمدی که مهرزاد معدنچی، جواد 
کاظمیان و مهدی مهدوی کیا به عنوان بازیکنان قدیمی کنار 
گذاشته شدند، او هم به دو همبازی سابق خود یعنی حسین 

ماهینی و فرشاد احمدزاده می پیوندد؟
4. زوج عبدی؛ دردسر حل نشدنی؟

حضور وحید امیری در بازی های لیگ قهرمانان آســیا 
سبب شد تا کادرفنی پرسپولیس با خیال راحت به استقبال 

رقبای غربی برود اما ناگهان برخورد امیری با مایکون در بازی 
نیمه نهایی و یک کارت زرد برای او، محرومیتی یک جلسه 
ای را برای ســتاره خرم آبادی فوتبــال ایران به ارمغان آورد 
و یک دردســر بزرگ را برای پرسپولیســی ها ساخت. حاال 
ســرخ ها غیبت آل کثیر را با حضور مهدی عبدی پشت سر 
خواهند گذاشــت اما جانشین امیری چه کسی خواهد بود؟ 
علی شجاعی در این نمایش مطمئنی نداشت، امید عالیشاه 
پیش تر نشــان داده هرگز در پست مهاجم سایه مهره قابل 
اتکایی نیست، مهدی مهدی خانی هم امکان انجام بازی در 
لیگ قهرمانان را ندارد؛ بنابراین سیامک نعمتی جدی ترین 
گزینه خواهد بود. یا یک تغییر سیســتم؛ تصمیم یحیی چه 

خواهد بود؟
 5. لیگ برتر فدای فینال آسیا می شود؟

پرسپولیس در سه هفته نخست نتایج قابل قبولی کسب 
کرده. دستکم عملکرد سرخ ها از تیم هایی چون تراکتور بهتر 
بوده و این هفته با پیروزی در مقابل شهرخودرو، امکان صعود 
به صدر جدول هم وجود خواهد داشــت. اما موضوع اصلی، 
نمایش سرخپوشان است که چه در بازی خانگی برابر صنعت 
نفت و چه در دیدار خارج از خانه برابر نفت مسجدسلیمان، 
به هیچ وجه رضایت بخش نبود. به نظر می رسد یحیی گل 
محمدی از این بازی ها اســتفاده می کند تا ترکیب تیمش 
را برای فینال آســیا مشخص کند؛ شــاید او دریافته که 5 
بازی لیگ برتر امکان جبران دارند اما فینال آســیا یک تک 
بازی اســت که می تواند یک سکوی بزرگ برای خود وی و 
همچنین بزرگترین افتخار تاریخ باشگاه باشد. بنابراین شاید 
بر این تصمیم ایراد چندانی هم نباشــد چرا که فینال آسیا 
امــکان درآمدزایی 2 میلیون دالری را هــم در خود دارد و 
برای هواداران پرســپولیس عمال پس از 13 قهرمانی لیگ، 
فتح لیگ قهرمانان آسیا بسیار مهم تر است. اما آیا با تغییرات 
متوالی می توان انتظار یــک نمایش خوب در بازی نهایی را 

داشت؟ باید منتظر ماند و دید.

ماجرای امکان تمدید قرارداد با بازیکنان خارجی در لیگ 
برتر فوتبال ایران برای برخی باشــگاه ها و نبود مجوز برای 
جذب بازیکنان غیرایرانی برای تیم هایی که از وجود بازیکن 
خارجی بی بهره هستند، صدای برخی از مربیان لیگ برتر 

را در آورده است.
به گزارش ایســنا، سوم شــهریورماه سال جاری بود که 
ممنوعیت جذب بازیکن و مربی خارجی در بیستمین دوره 
لیگ برتر و برای تمامی باشگاه های کشور در هیات  رییسه 
فدراسیون فوتبال به تصویب رسید و در عین حال اعالم شد 
که  ادامه قرارداد بازیکنــان و مربیان خارجی که از فصول 
قبل با باشگاه ها قرارداد داشته اند بالمانع است و در صورتی 
که قرارداد آن ها به پایان رســیده باشد فقط با باشگاه فعلی 
خود می توانند تمدید کنند و با باشگاه ثالث دیگر نمی توانند 

تفاهم کنند یا قراردادی به امضا رسانند.
ماجرایی که از همان ابتدای امر با نظرات مخالف و موافق 
زیادی همراه بود و به هیچ وجه نمی شــد به پاسخ واحد و 
نتیجه بخشی از سوی کارشناسان در مورد آن دست یافت، 
چرا که لیگ فوتبال ایران از معدود لیگ های فوتبال در دنیا 

است که با چنین قوانینی مواجه می شود!
ســه هفته پس از شــروع لیگ برتر امــا محمد ربیعی، 

سرمربی مس رفســنجان در نشست خبری شرایط در نظر 
گرفته شــده برای ادامه قرارداد بازیکنان و مربیان خارجی 
که از فصول قبل با باشــگاه ها قرارداد داشته اند را نسبت به 
تیم هایی که هیچ بازیکن خارجی ندارند قابل تامل دانست 
و این سوال را مطرح کرد که چرا باید تفاوتی بین تیمی که 
بازیکن خارجی نداشته و تیمی که قرارداد بازیکن خارجی 

اش به پایان رسیده وجود داشته باشد؟
ســوال درست نیز واقعا همین اســت، موضوع بازیکنان 
خارجی که قرارداد آن ها به پایان نرســیده کامال جدا است 
اما چرا باید بین تیم هایی که قرارداد بازیکنان خارجی شان 
به پایان رسیده بود با تیم هایی که بازیکن خارجی نداشتند 

چنین تبعیضی شکل می گرفت؟
ســرمربی مس رفسنجان هم چنین از فدراسیون فوتبال 
درخواست کرد شرایطی در نظر گرفته شود تا تیم هایی که 
بازیکن خارجی ندارند حداقل امکان جذب و انعقاد قرارداد 
با یک بازیکن را داشته باشند چرا که فوتبال ایران در برخی 

پست ها با محدودیت بازیکن مواجه است.
موضوع قابل اشــاره و درســت در این خصوص این که 
تمامی تیم ها باید با شــرایط مســاوی از طریق نهاد متولی 
برگزاری مســابقات در نظر گرفته شوند و اگر تیمی اجازه 

انعقاد قرارداد با بازیکن خارجی را نداشــته باشد باید سایر 
تیم ها نیز از تمدید قرارداد با بازیکنان خارجی خود محروم 
شــوند، مساله ای که به نظر می رســد از دید هیات رییسه 

فدراسیون فوتبال  پنهان مانده است و به طور حتم در نیم 
فصل یــا پایان فصل لیگ برتر بایــد در خصوص آن چاره 

اندیشی کرد.

هفته ســوم لیگ برتر فوتبال هم با اتفاق های جالب و 
البته باز هم مشــکالت داوری به پایان رسید. به گزارش 
فــارس، هفته ســوم لیگ برتــر با برگــزاری 8 دیدار در 
روزهای پنجم، ششــم و هفتم آذر سپری شد که بار دیگر 
در این هفته مسائل داوری و البته لغو بازی به دلیل بارش 

برف از سوژه های مهم هفته بود.
نکته اول: گل گهرسیرجان یک  - یک  فوالد؛ اعتراض، 
حرکت عجیب دروازه بان فوالد و تیمی که دنبال قهرمانی 
نیست! جدال تفکرات قلعه نویی و نکونام در حالی به سود 
تیم ســیرجانی به پایان رسید که در جریان بازی صحنه 
پنالتی به ضرر فوالدی ها حسابی سروصدا به راه انداخت. 
حرکت عجیب محســن فروزان دروازه بان تیم اهوازی د 
ر به هنگام ضربه پنالتــی و واکنش آکروباتیک او قبل از 
پنالتی اول در نوع خودش جالب بود. هر چند که به دلیل 
حرکت نامتعارف فروزان داور دســتور به تکرار ضربه کرد 
تا بهانه جدیدی برای اعتراض شدید فوالدی ها شود. نکته 
جالب دیگر این بازی صحبت های مهدی هاشــمی نســب 
پس از پایان بازی بود که ادعا کرد این تیم دنبال قهرمانی 
نیســت و نیازی نیســت عده ای دنبال زدن فوالد باشند! 
البته صحبت های او کنایه به بازی قبل آنها با اســتقالل و 

حواشی ایجاد شده در این مسابقه بود.
نکته دوم: اســتقالل یک  - صفر ماشین سازی تبریز؛ 
گل مســی وار میلیچ، عذرخواهی فکری و گزارشگری با 

جمالت عجیب
برخالف بازی گذشــته آبی پوشــان با فوالد که پر از 
حاشــیه های عجیب و غریب بود، این بار آبی ها در تهران 
روز کــم حادثه ای را از نظر حاشــیه ســپری کردند. گل 
مســی وار میلیچ به ماشین سازی باعث شد تا استقالل از 
حواشی ایجاد شده برایش دوری کند و 3 امتیاز ارزشمند 
را کســب کند. بعد از بازی هم با توجه به این برد فکری 

که نســبت به هفته گذشته به آرامش رسیده بود از مردم 
بابت حرف های ناپسندی که بعد از پایان بازی با فوالد به 

زبان آورده بود عذرخواهی کرد.
نکته سوم: سایپا یک  - صفر  نساجی مازندران؛ گالیه 

صادقی و فاضلی از وضعیت داوری و بی انصافی ها!
نکته ایــن بازی گالیه ها دو مربی پــس از پایان بازی 
بود. تیم نســاجی معتقد بود در این بازی اســیر اشــتباه 
داوری شــده اســت و 3 خطای پنالتی آنها گرفته نشده 
اســت، فاضلی هم در نشست خبری به نکته قابل توجهی 

اشاره کرد. 
اینکه در فوتبال ایران هر چه فریاد بزنی بیشــتر دیده 
می شــود و فوتبال را شبیه مدرســه ای توصیف کرد که 
مســئوالن هوای بچه تنبل ها را بیشــتر دارند. در سوی 
دیگــر میدان ابراهیم صادقی از اینکــه کمترین توجهات 
در رسانه ها به سایپا می شود گالیه کرد .او و مجموعه اش 
مدعی هستند ســالم ترین تیم لیگ برتر هستند و البته 
تا این هفته اعتقادی به بیانیه نویسی علیه داوران ندارند. 
نکته چهــارم: آلومینیوم اراک صفــر  - صفر  مس 

رفسنجان؛ بازی لیگ یکی ها در هوای آلوده
بازی بدون نکته و بدون هیجان. یک بازی کامال ســرد 
و بــی حال از ســوی دو تیم که در نهایــت هم بدون رد 
و بدل شــدن گل به پایان رســید و شــاید تنها موضوع 
مبهمش صحبت گزارشــگر بازی بود که مدعی شــد این 
بازی در هوای آلوده در حال برگزاری اســت! البته بعد از 
پایان بازی هم غیبت رسول خطیبی در نشست خبری از 
نکات مهم بازی بود که باید از ســازمان لیگ پرسید چرا 
ســرمربیان تیم ها به دلخواه خود در نشســت های خبری 
شــرکت نمی کنند. همچنین اطالع رسانی ضعیف از این 

بازی از نکات منفی این دیدار بود. 
نکته پنجم: شــهر خودرو یــک  - یک  صنعت نفت 

آبــادان؛ اعتراض ادامه دار رحمتــی و اخراج و محرومیت 
از بازی مهم

درحالی که شاگردان مهدی رحمتی خود را برای یک 
برد دلچســب آماده کرده بودند امــا پنالتی دقیقه 92 به 
نفع تیم آبادانی همه شادمانی تیم مشهدی را خراب کرد 
تا بعد از دریافت این گل به داور مســابقه حسابی اعتراض 
کنند و در نهایت مهدی رحمتی که حســابی نشان داده 
کنار خط مربی خیلی آرامی نیست اخراج شود و در نهایت 
مجبور شود بازی مهم این هفته تیمش مقابل پرسپولیس 

را از روی سکوها ببیند. 
نکته ششم : ذوب آهن یک  - یک پیکان؛ تکنولوژی 

جدید در سیستم داوری! و بازگشت مربی مستعفی
مهمترین نکته این بازی برگرداندن پنالتی توسط داور 
به نفع تیــم ذوب آهن بود. در این بازی داور برای پیکان 
پنالتی اعالم می کند که با اعتراض شــدید بازیکنان ذوب 
آهن روبرو شــد ســپس کنار خط رفت و وقتی به زمین 
برگشت پنالتی را مردود اعالم کرد. خیلی ها تصورشان بر 
این بود که داور با اســتفاده از دوربین کنار زمین صحنه 
پنالتی را بازبینی کرده و به همین دلیل به این سیســتم 
لقب وار ایرانی دادند اما بعدا مشــخص شــد هم بازیکن 
پیــکان خودش اعتراف کرده کــه خطایی روی او صورت 
نگرفتــه و هم اینکه داور چهارم به اســتفاد از سیســتم 

رادیویی به داور اعالم کرده این خطا پنالتی نبوده است.
نکتــه هفتم: نفت  مسجدســلیمان صفــر  -  صفر 
پرســپولیس؛ خط حمله بــی جان ســرخ ها و بهانه دیر 

رسیدن به ورزشگاه!
برای تیم مدعی قهرمانی زور نداشــتن در خط حمله 
عاملی شــده تا منتقدان یحیی گل محمدی حســابی به 
این وضعیت پرســپولیس بتازند. تیمی که در خط حمله 
جان ندارد و در این شــرایط ســیامک نعمتی در بدترین 

وضعیــت ممکن پنالتی را از دســت داد تا سرخپوشــان 
متوقف شــوند. البته بعد از بازی حمیــد مطهری از دیر 
رسیدن به ورزشگاه شــهید محمدی و خوب گرم نکردن 
گالیه کرد و این موضوع را عاملی بر ناکامی سرخپوشــان 

در این بازی قلمداد کرد. 
تراکتور صفر  -  یک سپاهان؛ برف، کاور، لغو 

بازی و نارضایتی منصوریان
مهمتریــن مســاله در مورد این بازی کــه توجه را به 
خود جلب می کند این اســت که چرا روز پنجشنبه 7 آذر 
مســئوالن برگزار کننده این بازی استعالم هواشناسی را 
نداشتند و چطور می شود در آستانه بازی به یکباره زمین 

پوشیده از برف می شود. 
مســئوالن هیات فوتبال تبریز مدعی هستند تا ساعت 
14 روی زمین کاور بــوده و بعد برای گرم کردن دو تیم 
کاور را برداشته اند اما حجم برفی که در چمن بود به نظر 
می رســید مدت زیادی این چمن کاور نداشته است. این 
بــازی در نهایت با یک روز تاخیر برگزار شــد. در جریان 
این بازی تقدیر از مهدی کیانی توســط باشگاه تبریزی از 
نکات مثبت این دیدار بود. کیانی سالها برای تراکتور بازی 
کرده بود و این حرکت باشــگاه تبریزی قابل ذکر اســت. 
در نهایت هم باخت خانگی پرشــورها فشارهای زیادی را 
روی منصوریان سرمربی این تیم وارد خواهد کرد و شاید 
خــودش هم این را می دانســت که بعــد از بازی گفت از 

عملکردش راضی نیست.

برنامه یحیی برای ادامه فصل پرسپولیس چیست؟

تبعیض آشکار در ماجرای تمدید قرارداد خارجی های لیگ برتر!

8 نکته از هفته سوم لیگ برتر:عذرخواهی فکری و انتقاد به یحیی

از VAR ایرانی تا اعتراضات ادامه دار به داوران

هفت مســابقه هفته دوم لیگ یک امروز برگزار می شود 
و در حســاس ترین بازی، چوکای تالش میزبان ملوان انزلی 

است.
به گزارش فارس، مســابقات هفته دوم لیگ یک امروز 

برگزار می شود. 
یکی از حســاس ترین رقابتها، در اســتان گیالن و بین 
دو تیم چوکای تالش و ملوان انزلی برگزار می شــود؛ دربی 
گیالنی بین دو تیم پرهوادار. ملوان هفته گذشــته در کمال 

ناباوری در خانه مقابل قشقایی شیراز شکست خورد و اکنون 
به دنبال جبران مافات است. چوکا هم شکست سنگین 3 بر 
صفر را از خیبرخرم آباد متحمل شــد. حاال هر دو به دنبال 

جبران ناکامی هفته اول هستند.
خیبر خرم آباد که هفته گذشــته برد پرگلی به دســت 
آورد، میهمان بادران تهران است. بادرانی که فرهاد کاظمی 
از این تیم جدا شــد و اکنون محسن عاشوری جایگزینش 
شده است. مس کرمان و شاهین شهرداری بوشهر که هفته 
اول به تساوی مقابل رقبا رضایت داده بودند، این هفته باید 
به مصاف یکدیگر بروند. هر دو را می توان جز مدعیان لیگ 

برتر دانست. 
رایکا بابل هم در عســلویه به مصاف تیم پارس جنوبی 
جم خواهد رفت. پــارس جنوبی که این فصل به لیگ یک 
ســقوط کرده، به دنبال بازگشت به لیگ برتر است و رایکا 
هم می خواهد از اعتبار فوتبــال بابل و مازندران دفاع کند. 
پارس جنوبی در هفته اول هم پیروز شــده بود. اســتقالل 
مالثانی میزبان تیم هوادار رضا عنایتی است. مالثانی یکی از 
تیم  های خوب خوزســتانی است که در اهواز میزبان حریف 

خود خواهد بود. 
قشقایی شیراز که شگفتی هفته اول را به شکست ملوان 
رقم زد به مصاف تیم آرمان گهر می رود. شــهرداری آستارا 

و فجرشــهید سپاسی هم روز دوشــنبه به مصاف یکدیگر 
خواهند رفت. 

اسامی داوران هفته دوم لیگ یک:
یکشنبه ۹ آذر ۱3۹۹

چوکا تالش – ملوان انزلی
محمدباقر پورباقر – رامیــن بابایی – احمد کاظم لو – 

شهاب محمدی
ناظر: فریدون اصفهانیان

قشقایی شیراز – آرمان گهر سیرجان
وحید مالکــی – بهزاد پناهی – رضا حیدری – مجتبی 

شجاعی
ناظر: اسماعیل آمری

پارس جنوبی جم بوشهر – رایکا بابل
مجتبی افرا – حامد صفایی – شــهرخ دانشور – علیرضا 

حیدرپناه
ناظر: البرز حاجی پور

بادران تهران – خیبرخرم آباد
مصطفــی مناجاتی پور – امین زاهدی – احمد اریک – 

محمد ممتاز
ناظر: مهرداد ذهبی

خوشه طالیی ساوه – استقالل خوزستان

میثم عباســپور – هیوا بهمنی – بهروز عالمی روشن – 
پیام ساری اصالنی

ناظر: حسین عرب براقی
مس کرمان – شاهین شهرداری بوشهر

وحید صالحی – بابک خسروی – وحید سیفی – حامد 
صادقی جو

ناظر: قاسم واحدی
دوشنبه ۱۰ آذرماه ۱3۹۹

شهرداری آستارا – فجرشهید سپاسی شیراز
فرهاد امینی – هاشم خدابنده لو – حسین سلیمانی – 

مرتضی عابدی
ناظر: فرزاد معبودی

یکشنبه ۹ آذر ۱3۹۹
نود ارومیه – گل ریحان البرز

ناصــر جنگی – ایوب غالمزاده – محمد شــاکر – امیر 
معصومی

ناظر: ایرج ساعدی
استقالل مالثانی – هوادار تهران

امیر ایار – علی احمدی – ســجاد نجفی زاده – سجاد 
یاری

ناظر: سعادت اهلل باغبانی

آغاز هفته دوم لیگ یک، دربی گیالن با تقابل چوکا و ملوان


