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نگاه

خانه به دوشی لیگ برتریها تا کی؟

برخی از تیمهای ســطح اول فوتبال ایران خانه به دوش هستند و از امکانات
تمرین و بازی در شهر خود برخوردار نیستند .لیگ برتر هفتههای پایانی خود را
دنبال میکند اما همچنان باشــگاه نساجی خانه به دوش است و هنوز نتوانسته
در ورزشــگاه خود به میدان برود .آنها عالوه بر اینکه در خانه بازی نمیکنند،
تمرینات خود را در تهران برگزار میکنند .تنها باشگاه نساجی نیست که تمرینات
خود را در شــهری غیر از شــهر خود و در تهران برگزار میکند .دو تیم کرمانی
گل گهر و مس رفســنجان و در بیشتر اوقات تیم نفت مسجدسلیمان در تهران
تمرین میکنند .با احتســاب تیمهای تهرانی لیگ برتر نزدیک به نیمی از لیگ
برتریها در پایتخت تمرین میکنند .پارس جنوبی جم در زمان حضور در لیگ
برتر نیز در تهران تمرین میکرد و پس از ســقوط به دســته یک تمرینات خود
را به اســتان خود منتقل کرد .در لیگ دسته یک هم استقالل مالثانی در خانه
خود بازی نمیکند و در ورزشــگاه تختی اهواز به میــدان میرود .حکایتی که
سالهاست در فوتبال ایران وجود دارد .در مقایسه با کشورهای همسای ه و به طور
مثال کشور قطر ،این کشور با وجود پتانسیل پایینتر در کمیت و استعدادها ،از
امکانات کاملی برخوردار اســت .به طوری که هر باشــگاه در این کشور از کمپ
تمرینی و ورزشگاهی مجهز برخوردار است اما در مقابل کمبود امکانات مشکالت
فراوانی را برای تیمهای مختلف فوتبال ایران به وجود آورده اســت .در اســتان
مازندران ورزشــگاهی با تجهیزات کامل وجود ندارد و باشگاه نساجی نمیتواند
در این استان از حریفان خود میزبانی کند .تیمهای معدودی در لیگ برتر ایران
هســتند که از وضعیت خوبی برخوردارند .ادامه این روند ضربه بزرگی به فوتبال
ایران وارد می کند و عدم توجه به این مساله شیب نزولی فوتبال ایران را بیشتر
از گذشته خواهد کرد .باید دید چه زمانی مسئوالن ورزش و فوتبال ایران به فکر
زیرساختهای فوتبال خواهند افتاد.
منبع :ایسنا
اخبارکوتاه

کاپ جام جهانی به ایران میآید

با اعالم فیفا ،ایران یکی از کشــورهایی است که برای نخستین بار میزبان کاپ
جام جهانی فوتبال خواهد بود .به گزارش ایســنا ،پس از تور پنج روزه در قطر
برای نمایش عمومی کاپ ویژه جام جهانی در کشور میزبان جام جهانی ۲۰۲۲
شــرکت کوکاکوال تور جهانی خود را برای نمایش عمومی کاپ آغاز کرد .طبق
اعالم فیفا قرار است کاپ ویژه جام جهانی در  ۵۱کشور و نقطه دنیا به نمایش
دربیاید و برای اولین بار ،این کاپ به هر  ۳۲کشور حاضر در جام جهانی ۲۰۲۲
برده خواهد شــد که ایران نیز یکی از کشــورهای حاضر در این جام است .این
در حالی اســت که در سه دوره اخیر جام جهانی در سالهای  ۲۰۱۴ ،۲۰۱۰و
 ۲۰۱۸این تور در سراسر جهان برگزار میشد ،اما این کاپ ویژه تاکنون به ایران
نیامده اســت .کاکا و ایکر کاسیاس که با تیمهای ملی برزیل و اسپانیا قهرمانی
در جام جهانی  ۲۰۰۲و  ۲۰۱۰را تجربه کردهاند ،سفیران کوکاکوال برای نمایش
کاپ جام جهانی در نقاط مختلف دنیا هستند .آنها در اولین قدم کاپ ویژه جام
جهانی را به کشور امارات متحده عربی بردند و این سفر از ورزشگاه کوکاکوال در
دبی آغاز شد .کاپ ویژه جام جهانی قرار است پس از این تور جهانی و حضور در
 ۵۱نقطه دنیا ،پیش از آغاز جام جهانی به کشور قطر بازگردانده شود.

فابینیو فینال جام حذفی را از دست داد

فابینیو بــه دلیل مصدومیت
حضــور در فینال جام حذفی
و دو بازی پایانی لیگ برتر را
از دست داد .به گزارش ایسنا
و به نقل از ساکرنت ،لیورپول
در تالش اســت تا جایی که
می تواند قهرمانی ســیتی را
در لیگ برتر سخت کند و به
تعویق بیندازد .این در حالی اســت که تیم یورگن کلوپ به فینال جام حذفی و
لیگ قهرمانان نیز راه یافته اســت .فابینیو بازیکن برزیلی لیورپول در دیدار برابر
استون ویال مصدوم ش و مجبور شد زمین بازی را ترک کند و اکنون حضورش
در پاریس در فینال لیگ قهرمانان اروپا در هالهای از ابهام قرار گرفته است .با این
حال یورگن کلوپ سرمربی لیورپول مطمئن است فابینیو که از ناحیه همسترینگ
آســیب دیده اســت ،به موقع برای فینال لیگ قهرمانان برابر رئال مادرید آماده
خواهد شد .این برزیلی در نیمه اول بازی سه شنبه شب مقابل استون ویال مصدوم
شد و نتوانست با بقیه هم تیمی هایش در روز پنجشنبه تمرین کند .او به فینال
جام حذفی مقابل چلسی نمی رسد ،اما کلوپ مطمئن است که برای فینال لیگ
قهرمانان آماده خواهد بود .کلوپ بعد از تمرین قرمزهادرباره وضعیت این بازیکن
گفت :احتمال زیادی وجود دارد که او بتواند در دیدار برابر رئال مادرید در فینال
لیگ قهرمانان آماده شود و به میدان برود .لیورپول شنبه  ۲۴اردیبهشت در فینال
جام حذفی برابر چلسی به میدان خواهد رفت و شاگردان کلوپ می توانند دومین
جام این فصل خود را نیز به دست بیاورند.

قرارداد کوتینیو با استون ویال دائمی شد

بازیکن برزیلی که در ســال
 ۲۰۲۰با بایرن مونیخ ســه
گانه را کسب کرد ،با استون
ویال قــرارداد بلندمدت امضا
کرد .به گزارش ایســنا و به
نقل از ســاکرنت ،کوتینیو
بعد از درخشش در لیورپول
بود که راهی بارسلونا شد اما
روزهای ناامید کننــدهای را در آبی اناریها تجربه کرد .او در بایرن مونیخ نیز
حضور داشت و با این تیم قهرمانی در لیگ قهرمانان را نیز تجربه کرد .کوتینیو
که در عضویت تیم بارسلونا بود به صورت قرضی به استون ویال رفته بود ولی
حاال قرارداد خود را در این تیم انگلیســی دائمی کرد تا او برای سال های بعد
نیز در تیم ویال حضور داشــته باشد .گفته می شود انتقال کوتینیو معادل ۲۰
میلیون یورو ارزش دارد و استون ویال باید این مقدار پول را به باشگاه بارسلونا
بپردازد .این ملی پوش تا ســال  ۲۰۲۶با تیم اســتون ویال قرارداد امضا کرد.
استیون جرارد سرمربی استون ویال با خوشحالی از خرید این بازیکن گفت :این
یک خرید درخشان برای استون ویال است .کوتینیو یک ورزشکار نمونه است
و از زمانی که به این تیم پیوســته تاثیــر او بر این کل اعضای تیم قابل توجه
بوده است .جرارد اضافه کرد که کوتینیو همچنین می تواند یک «الگو» برای
بازیکنان جوانتر باشد .کوتینیو در شش ماه حضورش در باشگاه استون ویال
عملکرد خوبی داشــته است .او در  ۱۶بازی در لیگ برتر ،چهار گل زده و سه
پاس گل داده است و بالفاصله به بازیکن ثابت تیمش تبدیل شده است .این
برزیلی نیم فصل اول را در باشــگاه بارسلونا گذراند ،اما در آنجا شرایط برای او
سخت بود .او در دوازده بازی در اللیگا همراه بارسلونا  ۲گل به ثمر رساند.

بنزما دومین گلزن تاریخ رئال مادرید شد

کریــم بنزما بــا گلزنی برابر
لوانته توانست به رکورد رائول
برســد و به صورت مشترک
دومین گلزن برتر تاریخ این
تیم لقب گیــرد .به گزارش
ایســنا و به نقــل از آس ،در
آخرین دیدار از هفته ســی
و ششــم اللیگا اسپانیا ،تیم
فوتبال رئال مادرید در دیداری خانگی برابر تیم انتهای جدولی لوانته به میدان
رفت که در پایان موفق شــد با نتیجــه  ۶بر صفر میهمانش را درهم بکوبد .با
این نتیجه ســقوط لوانته از اللیگا به دسته پایین تر قطعی شد .گل دوم رئال
مادرید توسط بنزما به ثمر رسید .کریم بنزما با به ثمر رساندن سیصد و بیست
و ســومین گل خود برای این باشــگاه ،با رکورد گلزنی رائول به عنوان دومین
گلزن برتر این تیم برابری کرد .کریســتیانو رونالدو مهاجم پرتغالی که اکنون
در منچستریونایتد بازی می کند همچنان با  ۴۵۱گل در صدر جدول گلزنان
مادرید باقی مانده است و بنزما فاصله زیادی تا شکستن رکورد مهاجم پرتغالی
در این تیم دارد .بنزما اکنون در این فصل  ۴۴بار در بازی های خود برای رئال
ادرید گلزنی کرده اســت تا تیم کارلو آنچلوتی به قهرمانی اللیگا برسد و راهی
فینال لیگ قهرمانان اروپا نیز شــود جایی که قرار است در پاریس با لیورپول
بازی کند و بر سر قهرمانی در مهمترین تورنمنت باشگاهی اروپا رقابت کند.

حاج رضایی:

منتقدان گل محمدی کاله خود را قاضی کنند

کارشــناس فوتبال ایران ضمن اشاره به ادامه جنگ در
لیگ برتر برای کســب عنوان قهرمانی گفت :طبیعی است
وقتی یــک تیم نتیجه نگیــرد منتقدان زیــادی هم پیدا
میشــوند .به گزارش مهر ،در فاصله چهــار هفته مانده به
پایان رقابتهای فصل جاری لیگ برتر فاصله بین استقالل
و پرســپولیس به  ۶امتیاز در باالی جدول رســیده است تا
آبیپوشان پایتخت شانس بیشتری برای گرفتن جام نسبت
به قهرمان پنج دوره متوالی این رقابتها داشته باشند.
امیــر حاج رضایی در گفتگو بــا خبرنگار مهر ،بر خالف
بسیاری از پیش بینیها قهرمانی زودهنگام استقالل تهران را
رد کرد و تنها شانس این تیم را بیشتر از پرسپولیس دانست.
کارشــناس فوتبال ایران با اشــاره به  ۶امتیاز بیشــتر
استقالل نسبت به پرسپولیس گفت :هیچ چیز قطعی نشده
است .فوتبال تنها ورزشی است که شبیه زندگی است .هیچ
چیز نمیتواند به شما به طور قطع بگوید قهرمانی یک تیم
زودتر از پایان مسابقات قطعی است.
وی در خصــوص رفتــار فرهاد مجیــدی و یحیی گل
محمدی در قبال این موضوع افزود :محاسبات ریاضی همه
چیز را مشخص میکند نه پیش گوییها .فکر میکنم مربی
موفق کسی است که تا آخرین لحظه برای عکس گرفتن با
جام قهرمانی رؤیا پردازی کند اما در واقعیت برای رسیدن به
آرزوی خود و تیمش بجنگد.
شانس استقالل بیشتر است اما...
حاج رضایی تصریح کرد :شانس استقالل به مراتب بیشتر
است اما تا وقتی سوت پایان در هفته پایانی زده نشده است
نمیتوان حرفی زد.
مربی پیشــین تیم ملی فوتبال ایران با اشــاره به روند
باشــگاهداری و همچنین نگاه نتیجه گرایی در فوتبال ایران
تاکید کرد :فصل جاری لیگ برتر ایران باز هم فرسایشی بود.
نتیجهگیری در فوتبال ایران فقط مربوط به زمین مســابقه
نیست بلکه مشکالت مالی ،مدیریتی و ..نیز در شرایط یک
تیم تأثیر میگــذارد .یک مربی خیال کامــا راحت برای
پرداختن به مسائل فنی ندارد بلکه باید تمام هوش و حواس
خود را صرف جنگیدن با مسائل بیرونی کند.
وی دربــاره خروجی اندک بازیکن از داخل مســابقات
باشــگاهی لیگ برتر ایران یادآور شد :حقیقت امر این است
که من فوتبال ایران را با جزئیات دنبال نمیکنم .این موضوع
هم ربطی به ســطح فوتبال فنی ایــران ندارد بلکه فرصت

بیشتر خودم را برای فوتبال باشگاهی جهان میگذارم .با این
حال آنچه به وضوح مشــخص است عدم داشتن خروجی از
دل مسابقات است .هیچ پیشرفت محسوسی وجود ندارد .اگر
باشگاههای فوتبال خوب باشد نه تنها بازیکن و مربی برای
رونمایی داریم بلکه داوران هم میتوانند در فوتبال آســیا و
جهان بدرخشند.
حــاج رضایی ادامه داد :ما بیشــتر پدیده یابی میکنیم
نه پرورش اســتعداد .بر فرض مثال امیرحسین حسین زاده
خیلی خوب عمل کرده اســت اما باز هــم این موضوع به
دیدگاه دراگان اســکوچیچ باز میگردد .لیگ پویا میتواند
نه تنها بازیکن و مربی تولید کند بلکه داور هم از آن بیرون
میآید .آنچه به طور کلی میبینیم خروج بسیار اندک از دل
لیگ برتر ایران است.
پیدایش منتقد برای پرسپولیس
او درباره فشــار فراوان روی یحیی گل محمدی به دلیل
کاهش احتمال تکرار قهرمانی در لیگ برتر تاکید کرد :یحیی
گل محمدی در دو فصل اخیر با پرســپولیس قهرمان شد.
مگر میشــود همیشه قهرمان ماند؟ منتقدان گل محمدی
کاله خودشــان را قاضی کنند و ببیننــد چه اتفاقاتی برای
یک مربی میافتد که به نایب قهرمانی نزدیک میشــود و
شاید قهرمان نشــود .نمیتوان گل محمدی را بدون اینکه

در جریان مسائل ریز و درشت باشگاه نیستیم قضاوت کنیم.
اگر یک تیم نتیجه نگیرد کامال طبیعی است که همه منتقد
میشــوند .قرار نیست پرسپولیس همیشه جام را باالی سر
ببرد .حاج رضایی در پایان گفتگو با خبرنگار مهر ،به شرایط
نامناســب فدراسیون فوتبال در فاصله  ۶ماه مانده تا شروع
بازیهای جام جهانی  ۲۰۲۲قطر اشــاره کرد و گفت :این
اتفاق خبر خوبی نیســت .ای کاش آقایان درک میکردند
مطالبات مردم از تیم ملی ایران که به حق است را شناسایی
کرده و به آنها بپردازد .ما تا جام جهانی فاصله بســیار کمی
داریم اما فکر میکنم آقایان نمیدانند چه بازیهای بسیار
حساسی را پیش رو داریم.
حاللی :پرسپولیس قهرمان شده است!
همچنین پیشکسوت تیم فوتبال پرسپولیس میگوید با
توجه به بضاعت این تیم ،دومی هم برای سرخپوشان حکم
قهرمانی دارد.
اســماعیل حاللی در گفتوگو با ایســنا ،درباره شرایط
پرسپولیس پیش از دیدار برابر سپاهان اظهار کرد :مقداری
کار پرسپولیس سخت شده اســت .تعداد بازیها کم شده
و فاصله هم بیشــتر شــده اســت .در دیدار برابر ذوبآهن
پرســپولیس بازی را بد شــروع نکرد اما کمی بازیکنان در
دقایق ابتدایی خوب نبودند .شاید بهتر بود خوب گرم کنند

و بعد بازی شروع شود .در همان دقایق ابتدایی انگار بازیکنان
سر در گم بودند و همین موضوع هم باعث شد فرصت گلزنی
به حریف داده و دروازه پرسپولیس باز شود.
وی افزود :تعویضهای اجباری و شرایط ابتدایی بازی و
برخی دالیل باعث شد که پرسپولیس نتواند در دیدار برابر
ذوبآهن نتیجه دلخواه خود را کسب کند .میتوانستیم بهتر
از این نتیجه بگیریم و بازی کنیم .وقتی هم امتیاز از دست
میدهیم رقیب ما با شرایط بهتری بازی میکند و به پیروزی
میرســد .شاید رو کاغذ بازی برابر شهرخودرو ساده بود اما
کار برایشــان سخت شده بود و اشتیاق به برد باعث شد در
دقایق پایانی به گل برســند و دوباره فاصله با پرســپولیس
را بیشــتر کنند .او درباره مصاف پرسپولیس برابر سپاهان
هم گفت :بازیهای پرسپولیس و سپاهان همیشه جذاب و
تماشایی بوده و برای پرسپولیس فینال بوده است .در این
دیدار همیشه بازیکنان تالش میکنند بهترین عملکرد خود
را داشته باشــند .ما دیگر راهی نداریم و باید در این بازی
پیروز باشیم و خوشبین باشیم که استقالل امتیاز از دست
بدهد .پرســپولیس در این فصل کمی باال و پایین داشت و
روند یکسانی را نداشت .اتفاقاتی رخ داد که همه آن مربوط
به کادر فنی نیســت .وقتی لیگ سه هفته تعطیل میشود،
سخت است تیم را روی فرم نگه داشت .در این برخی تیمها
فرم مطلوبی بعد از تعطیلی نداشتند.
حاللی همچنین گفت :برای مصاف برابر سپاهان اینگونه
نیست که از ابتدا به حمله کنید .برد سپاهان شوخی نیست
و باید اســتراتژی درستی داشته باشید .این تیم بازیکنان و
کادر فنی خوبی دارد .در لیگ قهرمانان آســیا هم سپاهان
بهتر از رقبا بود اما روی اشــتباهات فردی ضربه خورد .در
این بازی اگر پرسپولیس بی محابا بازی کند آسیب میبیند
و باید سعی کند با یک برنامه درست به میدان برود و روی
فرصتها به حریف ضربه بزند.
او ادامه داد :از نظر من االن هم پرسپولیس قهرمان شده
است .همیشه گفتهام که با توجه با بازیکنانی که پرسپولیس
از دســت داده و تغییرات مدیریتی و با این بضاعت تیم ما
نتایجی گرفته که اگر دوم هم شود یعنی قهرمان شده است.
ما بازیکنان با کیفیتی از دســت دادیم و بازیکنان معمولی
جذب کردیم .اگر میخواهیم قهرمان شویم ،باید ببینیم چه
عواملی داریم .ما تیم قویتری داشتیم اما چند بازیکن خوب
را از دست دادیم و بعد بازیکنان معمولی جذب کردیم.

ملیپوش ووشو:

بدون حقوق تمرین کردیم و حتی خداحافظی هم نکردند!
دارنــده طالی بازیهای آســیایی  ۲۰۱۸جاکارتا گفت:
برای بازیهای آســیاییهانگژو بدون حق و حقوق تمرین
میکردیم و متاسفانه لغو مسابقات ضربه روحی بزرگی بود.
عرفان آهنگریان در گفتوگو با ایســنا ،درباره به تعویق
افتادن بازیهای آســیایی ۲۰۲۲هانگژو توضیح داد :برخی
ورزشکاران که خوشحال هستند را اصال نمیتوانم درک کنم
چون شخصا برای من خیلی سخت بود که  ۶ماه تالش شبانه
روزیام به باد رود .با همه این صحبتها مسابقات کنسل شد
و هنوز هم که هنوز اســت من با این اتفاق کنار نیامدهام .از
نظر روحی خوب نیستم .او ادامه داد :شش ماه وقت خود را
بــه دور از خانواده بدون حق و حقوق در اردوها گذراندیم و
نهایتا هم بدون خداحافظی با ما اردوها را پایان دادند! برای
من بســیار مهم بود که دومین طالی خودم را در بازیهای
آسیایی کسب کنم و برای این مهم بسیار تالش کرده بودم.
دو سالی بود که در ووشو مسابقات مهمی نداشتیم و خیلی
دوست داشتم با طالی بازیهای آسیایی به میادین برگردم.
دارنده طالی بازیهای آسیایی ،ادامه داد :حتی تصویر سازی
مــدل موهای خودم برای زمان اعزام را نیز انجام داده بودم.
هر شب با فکر طالی بازیهای آسیایی میخوابیدم و اصال

نمیتوانــم این موضوع را هضم کنم .این ورزشــکارانی که
خوشحال هســتند اصال از فردای خود خبر ندارند که چه
میشــود ،خدایی ناکرده مصدوم میشوند یا نه ،همه اینها
اتفاقاتی است که باعث ناراحتی من است .اتفاق بسیار تلخی
بود .او افزود :من االن حال ورزشکاران المپیکی در زمان به
تعوق افتادن المپیک توکیو را درک میکنم .البته المپیک
توکیو پس از تعویق برگزار شد ،اما بازیهای آسیاییهانگژو
معلوم نیســت که برگزار میشود یا نه ،چرا که سال ۲۰۲۳
ســال انتخابیهای المپیک پاریس است و باید ببینیم چه
اتفاقی رخ خواهد داد .شرایط خوبی برای بازیهای آسیایی
داشتیم و  ۲۶شهریور قرار بود آخرین انتخابی ما برگزار شود
تا با مشــخص شــدن نفرات اصلی ،تمرینات اصلی خود را
شروع کنیم که این مسئله مطرح شد .باید دید در آینده چه
تصمیمی گرفته میشود .آهنگریان در پاسخ به این سوال که
آیا یکسال دیگر صبر میکند تا در بازیهای آسیایی شرکت
کند؟ توضیح داد :همه چیز به شرایط بستگی دارد .باید دید
فدراسیون چه برنامهریزی خواهد کرد .شخصا میخواستم
بعد از کسب طالی بازیهای آسیایی به صورت حرفهای وارد
 MMAشوم چون از چند کشور خوب چند پیشنهاد خوب

داشتم .این موضوع را با فدراسیون نیز در میان گذاشته بودم
و میخواســتم همزمان با ووشو در  MMAهم فعال شوم.

اکنون باید دید در آینده چه پیش خواهد آمد .امیدوارم دیگر
چنین اتفاقاتی رخ ندهد.

در روزنامه اسپورتینگ صورت گرفت

حمله به پورتو و اتهام قهرمانی تیم طارمی با کمک «پدرخوانده»!

ستون نویس رسانههای باشــگاه اسپورتینگ لیسبون
قهرمانــی تیم فوتبال پورتو در پرتغال را زیر ســئوال برد
و پــای یک «پدرخوانده» و طارمــی را هم در این مطلب
لیگ برتر بیست و یکم به هفتههای پایانی خود رسیده
و تنها چهار مســابقه تا پایان این دوره از مســابقات باقی
مانده اســت .در صدر جدول رقابت جذاب ســرخابیهای
پایتخت با صدرنشــینی استقالل و اختالف شش امتیازی
شاگردان مجیدی با رقیب سنتی دنبال میشود و آبیهای
پایتخت شــانس باالیی برای کسب عنوان قهرمانی پس از
 9ســال دارند .در این بین رقابت تیمهای انتهای جدولی
برای فرار از ســقوط به لیگ یک هم با جذابیت و هیجان
باالیی دنبال میشود.
به گزارش خبرآنالین در حال حاضر روی کاغذ احتمال
ســقوط پنج تیم نســاجی ،تراکتور ،نفت مسجدسلیمان،
فجرسپاســی و شــهرخودرو وجود دارد که البته دو تیم
نســاجی و تراکتور به توجه به امتیازاتی که جمع کردهاند
کمتر از سه تیم دیگر خطر سقوط از لیگ برتر را احساس
میکنند.
شهرخودرو مشهد
مدعی اول سقوط به لیگ یک نماینده استان خراسان
اســت که فصل عجیبی را سپری میکند .تقریبا از همان
روزهای اول میشــد حدس زد که بار کج مشــهدیها به
منزل نمیرســد و این تیم قرار اســت روزهای سختی را
در لیگ بیست و یکم سپری کند .شهرخودروییها امسال
انواع و اقسام حاشیهها را تجربه کردند و حاال با کسب تنها

وسط کشید!
بــه گزارش مهر« ،تیتو آرانتس فونتس» یکی از وکالی
سرشناس در پرتغال که از طرفداران و نویسندگان حامی

باشگاه اسپورتینگ لیسبون محسوب میشود ،بار دیگر با
انتشــار مقالهای علیه باشــگاه پورتو و به میان آوردن نام
مهدی طارمی خبرساز شد.
فونتس که پیش از این با انتشار مقالهای علیه طارمی،
به این بازیکن ایرانــی بابت گرفتن پنالتی حمله و توهین
کرده بود ،این بار قهرمانی تیم پورتو را زیر سئوال برد و از
یک داور به عنوان «پدرخوانده» این تیم یاد کرد .فونتس
البته در این مطلب بازهم اشارهای به مهدی طارمی داشته
و نام مهاجم ایرانی پورتو را مطرح کرده است.
در این مطلب که در شماره جدید روزنامه «اسپورتینگ»
منتشــر شده است ،این نویســنده به رد شدن گل بنفیکا
مقابل پورتو در بازی هفته گذشــته پرداخت که در نهایت
با قهرمانی زودهنگام پورتو در پرتغال به پایان رســید و در
آن به ژائو پینیرو یکی از داوران پرتغالی به شــدت حمله
کرد« :پورتو در آن بازی گلی را دریافت کرد که با مداخله
 VARباطل شد .آن گل استعارهای از این قهرمانی است!
گلی که با دو ســانتی متر باورنکردنی باطل شد! چه کسی
موفق شــد این فاصله میکروسکوپی را ببیند؟ خب ،طبق
معمول… سالم ژائو پینیرو!»
فونتس در ادامه حمالتش به این داور نوشــت« :این بار
این داور خبره که به نگاه زیرکانه و چشم سیاه گوش (یک
نوع گربه سان) معروف است ،در جایگاه داور  VARبود! و

بررسی وضعیت تیمهای پایین جدولی لیگ برتر

در جستجوی بقا!

 15امتیاز قعرنشین لیگ هســتند و در خطر سقوط قرار
دارنــد .وضعیت این تیم در هفتههای اخیر با حضور داوود
سیدعباســی کمی بهتر شــده و آنها در بازی با استقالل
پس از پنج هفته طعم تلخ شکســت را چشــیدند اما این
تیم در ابتدای فصل به قدری بد نتیجه گرفته که تنها یک
معجزه میتواند باعث بقا در لیگ برتر شود.
شــهرخودرو در چهار هفته پایانی دیدارهای سختی را
هــم در پیش دارد و باید به ترتیب برابر پیکان ،ســپاهان،
پرســپولیس و فوالد به میدان برود .با توجه به این برنامه
آنها شانس بسیار کمی برای حفظ سهمیه استان خراسان
برای فصل اینده دارند.
فجرسپاسی شیراز
تیم شــیرازی در بازگشــت دوباره به لیگ برتر شرایط
چندان خوبی را سپری نمیکند و با  17امتیاز تیم پانزدهم
جدول اســت .آنها در  26مســابقه این فصل فقط  9بار
موفق به گلزنی شــدهاند که یک امــار فاجعه برای آنها
محسوب میشود .حتی حضور مجتبی سرآسیایی به جای
علی اصغر کالنتری هم نتوانسته شرایط فجر را تغییر دهد.

آخرین برد شــیرازیها در لیــگ برتر به هفته پنحم لیگ
برتــر برمیگردد و این تیم بیش از  20هفته در حســرت
برد به سر میبرد.
فجر نســبت به شهرخودرو قرعه بهتری در چهار هفته
پایانی دارد اما کار این تیم هم برای بقا آسان نیست .آنها
بایــد با تیمهای هوادار ،ذوبآهن ،تراکتور و پرســپولیس
بازی کنند و برای بقا اول از همه نیازمند شکســتن طلسم
بردهای خود هستند.
نفت مسجدسلیمان
نفتیهــای مسجدســلیمان هــم مانند شــهرخودرو
پیشفصل عجیبی را ســپری کرد و حدس زدن وضعیت
این تیم در هفتههای پایانی کار سختی نبود .آنها پیش از
شروع لیگ چند بار سرمربی خود را تغییر دادند و در نهایت
با فراز کمالوند لیــگ را آغاز کردند .نتایج ضعیف کمالوند
باعث شد محمود فکری به مسجدسلیمان برگردد اما او هم
دوای درد نفت نشد تا قرعه به نام رضا مهاجری بیافتد .در
حال حاضر نفت با کسب  19امتیاز در رده چهاردهم قرار
دارد و خارج از منطقه ســقوط اســت اما کمترین لغزشی

او چه دید… خب او آن دو ســانتی متر را دید که این بار
قهرمانی را تعریف میکند .او دو ســانتی متری را دید که
هیچکس واقعاً نمیتواند آن را ببیند… اما همه ما از قبل
میدانیم که ژائو پینیرو واقعاً خوب میبیند .آنقدر خوب که
در بازی اســپورتینگ با پورتو در ورزشگاه دراگائو ،کواتس
(بازیکن اســپورتینگ) را دید که پــا روی مهدی طارمی
میگذارد نه طارمی را که پا روی کواتس میگذارد».
اشــاره این نویسنده به بازی اســپورتینگ با پورتو در
بهمن ماه سال گذشته است که با کارتهای متعدد داور در
نهایت با نتیجه تســاوی  ۲ - ۲خاتمه یافت .در دقیقه ۲۷
آن مسابقه ،برخوردی میان کواتس و طارمی شکل گرفت
که داور پس از آن به بازیکن اســپورتینگ کارت زرد اول
را داد .این کارت زرد در آن موقع نیز با عصبانیت شــدید
بازیکن اســپورتینگ همراه شد .رســانههای پرتغالی بعدا ً
اعالم کردند که طارمی باید در این صحنه کارت میگرفته
اســت .در بخش پایانی این مطلب در روزنامه اسپورتینگ
حمله به داور شــدت گرفته اســت« :ما شاهد یک تکامل
خارق العاده و در عین حال شوم هستیم … «چشم سیاه
گوش» به «چشــم اژدها» (اژدها لقب تیم پورتو) تبدیل
شده است! و چه خوب ژائو پینیرو« ،پدرخوانده» بی چون
و چرای پورتو در این مسابقات ،که این نقش زشت را بازی
و ایفا کرد!»
میتواند این تیم را به لیگ یک بفرســتد .نکته مثبت در
خصوص نفت مسجدسلیمان این است که در  7بازی آخر
خود فقط مقابل پرسپولیس شکست خورده.
این تیم در چهار هفته آینده باید با نســاجی ،گلگهر،
نفت آبادان و استقالل بازی کند و با توجه به شعف فجر و
شهرخودرو امید زیادی به بقا دارد.
تراکتور تبریز
حضــور تیم پرطرفــدار تبریزی در این لیســت باعث
شــگفتی است اما اتفاقاتی که در چند سال اخیر با حضور
زنوزی در تراکتور رخ داده کار این تیم را به رتبههای پایین
جدول رسانده است .تراکتوریها امسال هم مطابق انتظار
تغییرات زیادی روی نیمکت خود داشــتند؛ ابتدا قرار بود
تراکتــور با فراز کمالوند فصل را آغاز کند اما با اســتعفای
او فیروز کریمی به تبریز برگشــت و وقتی نتیجه نگرفت
زوونومیر سولدو کروات روی نیمکت تراکتور نشست و پس
از کسب نتایج ضعیف جای خود را به ارطغرول ساغالم داد.
شــرایط تراکتور با ساغالم کمی بهتر شده و آنها با کسب
 7امتیاز از ســه بازی اخیر خود کمی به آرامش رسیدهاند
و کمتر از دیگر تیمها خطر سقوط را احساس میکنند اما
قرار گرفتن در رده نازل ســیزدهم با کسب تنها  24امتیاز
و فقط  5برد برای تیمی که روزگاری مدعی قهرمانی لیگ
برتر بود یک فاجعه محسوب میشود.

