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وطن امروز شماره 2714

اللیگا
صبر سران بارسا هم لبریز شد

تصمیم نهایی بارسلونا درباره ستاره
ناامیدکننده

گرانقیمتترین بازیکن تاریخ بارسلونا آخرین
سنگر خود را که مسؤوالن باشگاه بود نیز از دست
داد .به نقل از مارکا ،فیلیپه کوتینیو همین تابستان
در فهرس��ت فروش قرار خواهد گرفت تا بارسا از
پرداخت  25میلیون یورو از هزینه انتقال او نجات
پیدا کند .او ژانویه  2018پس از ماهها کشمکش
توانست مجوز جدایی از لیورپول را دریافت کرده
و با قراردادی  5س��اله به ارزش  120میلیون یورو
بهع�لاوه  40میلیون یورو بنده��ای متغیر ،راهی
بارسلونا شود .کوتینیو فصل گذشته تنها در اللیگا
و کوپ��ا دلری به میدان رفت و در لیگ قهرمانان
مجوز بازی برای بارسا را نداشت و عملکردش نیز
متوس��ط رو به باال بود ولی فصل جاری همه چیز
رو به نزول گذاشت و بازیهای پرنوسان وی باعث
شد تا صبر هواداران لبریز شده و در یکیدو بازی
بشدت علیه او سوتهای اعتراضی سر دهند .ماه
گذشته ادعا شد که کوتینیو از مدیر برنامههایش
درخواس��ت کرده اس��ت پیش��نهادات رسیده را
بررسی کند و اینکه قصد جدایی دارد اما تا پیش
از بازی سهشنبه شب با لیورپول ،مسؤوالن بارسا
مخالف جدی جدایی او بودند .عملکرد ناامیدکننده
کوتینیو در شکست  4بر صفر بارسا از لیورپول در
نهایت باعث شد سران بارسا نیز تغییر عقیده داده
و با نظر هواداران همس��و شوند به طوری که االن
تصمیم نهایی درباره این بازیکن ،فروش در پنجره
تابس��تانی نقل و انتقاالت اس��ت .بارسا اگر موفق
به فروش کوتینیو ش��ود ،میتواند از پرداخت 25
میلیون یوروی دیگر به لیورپ��ول فرار کرده و آن
را صرف جذب بازیکنان جدید در تابس��تان کند.
از  40میلیون یورو بندهای متغیر ،بارس��ا تاکنون
 15میلیون یورو را به لیورپول پرداخت کرده است.
 10میلیون یورو برای کسب سهمیه لیگ قهرمانان
 2018و  2019و  5میلیون یورو برای گذر کوتینیو
از مرز  25بازی برای بارسلونا .بارسا باید  20میلیون
ی��ورو در صورتی که کوتینیو به م��رز  100بازی
برسد ،پرداخت کند و تا به اینجا او  74بازی انجام
داده و ت��ا انتهای فصل حداکثر میتواند  77بازی
انج��ام دهد 5 .میلیون یوروی دیگر نیز در صورت
قهرمانی بارس��ا در لیگ قهرمانان باید به لیورپول
پرداخت شود که تا به اینجا قضیه منتفی است .از
پیاسجی یا منچستریونایتد به عنوان مقصدهای
احتمال��ی بع��دی کوتینیو ن��ام برده میش��ود.
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اخبار

هفته سرنوشتساز لیگ هجدهم برای تصاحب جام

سهراهی قهرمانی

رقابتهای هفته بیستونهم لیگ برتر امروز برگزار
میشود و پرس��پولیس امیدوار است در این روز برای
سومین مرتبه متوالی قهرمان لیگ برتر شود اما فوتبال
قابل پیشبینی نیس��ت و شاید س��پاهان و استقالل
سرنوش��ت دیگری را برای لیگ برت��ر رقم بزنند .در
حال حاضر  3تیم پرسپولیس ،سپاهان و استقالل در
کورس قهرمانی هستند .اگرچه بسیاری از کارشناسان
پرسپولیس را شانس اول قهرمانی میدانند اما فوتبال
قابل پیشبینی نیست ،همانطور که خوشبینترین
طرف��دار لیورپول هم تصور نمیکرد تیم محبوبش ۴
گل به بارسلونا بزند اما این اتفاق رخ داد .بنابراین روی
کاغذ سپاهان و اس��تقالل هم شانس قهرمانی دارند
حتی پدیده هم بخت اندکی ب��رای قهرمانی دارد به
شرطی که  3تیم اول جدول ببازند و پدیده هر دو بازی
خود را ببرد .در انتهای جدول هم رقابتی میلیمتری
بین نفت مسجدسلیمان و سپیدرود رشت در جریان
اس��ت و یکی از این دو تیم هم به لیگ یک س��قوط
خواهد کرد.

■■روز سرنوشت در تهران

پرسپولیس ناکام بزرگ لیگ قهرمانان آسیا ۲۰۱۹
لقب گرفت .نایبقهرم��ان دوره قبل در این فصل در
مرحله گروهی با آسیا وداع کرد ،با این حال هواداران
پرس��پولیس امیدوارند امش��ب با پیروزی مقابل تیم
ماشینسازی تبریز سومین قهرمانی متوالی در لیگ
برتر را جش��ن بگیرن��د .هرچند در ای��ن صورت هم
سازمان لیگ جام قهرمانی را در هفته پایانی در شهر
جم بوشهر به بازیکنان پرسپولیس اهدا خواهد کرد اما
باز هم اکثر بلیتهای بازی پرسپولیس و ماشینسازی
به فروش رفته و برانکو و ش��اگردانش دوس��ت ندارند
فرهاد مجیدی در کمتر از  ۱۰روز سرمربیگری در
استقالل در برخورد با بینظمی بازیکنانش هتتریک
کرد تا مشخص ش��ود بیانضباطها در تیم او جایی
ندارند .تنه��ا  ۱۰روز مربیگری برای فرهاد مجیدی
کافی بود ت��ا به موازات هدایت تیم��ش در  2بازی
و کس��ب یک پیروزی و یک تس��اوی ،در برخورد با
بینظمه��ا هتتریک کند و این پی��ام را خطاب به
هم��ه بازیکنان تیمش صادر کن��د که بینظمی در
تیم او جایی ندارد .گادوین منش��ا نخستین قربانی

خیل هواداران مش��تاق خود را ناراحت از ورزش��گاه
آزادی به خانه بفرستند .ماشینسازی تبریز هم با تمام
وجود مقابل پرسپولیس قرار میگیرد تا حداقل در حد
توان بتواند در راه سومین قهرمانی پرسپولیس مشکل
ایج��اد کند .بازی رفت  2تیم با نتیجه یک بر صفر به
سود پرسپولیس به پایان رسید .اکنون پرسپولیس به
دنبال دومین برد مقابل ماشینس��ازی اس��ت ،با این
امید که س��پاهان و استقالل امتیاز از دست بدهند تا
س��ومین قهرمانیاش را بدون جام در ورزشگاه آزادی
جشن بگیرد.
■■داربی گلمحمدی و قلعهنویی!

اما حس��استرین ب��ازی هفته در ورزش��گاه امام
رضا(ع) شهر مشهد برگزار میشود؛ جایی که سپاهان
تیم دوم ج��دول در رویای قهرمانی اس��ت .هواداران
ای��ن تی��م امیدوارند با امیر قلعهنویی بعد از س��الها
به قهرمانی برس��ند اما در این مس��یر در حال حاضر
بزرگترین مشکل شکس��ت دادن تیم پدیده است.
یحیی گلمحمدی تیم منس��جمی را درست کرده و
فوتبال مشهد این مرتبه با پدیده زنده شده است .در
این بازی هم ش��اهد نبرد سرمربیان سابق استقالل و
پرسپولیس هستیم .گلمحمدی و قلعهنویی بخوبی
از تفک��رات فوتبال��ی همدیگر ش��ناخت دارند .بازی
رفت را سپاهان یک بر صفر برد .هواداران پرسپولیس
چشمشان به بازی تهران است و گوششان به نتیجه
این مسابقه تا با کمک گلمحمدی قهرمان زودهنگام
لیگ برتر شوند.

■■فرهاد و تیمش در آبادان

اس��تقالل و نفت این بار در آب��ادان .این بازی هم
جذابیتهای خ��اص خود را دارد؛ موتور صنعت نفت

مظاهری به کمیته اخالق
دعوت شد

دروازهبان تیم فوتب��ال ذوبآهن بهخاطر
ح��وادث رخ داده در دیدار ذوبآهن و الزورای
عراق به کمیت��ه اخالق دعوت ش��د .به نقل
از س��ایت رسمی فدراس��یون فوتبال،در پی
ح��وادث رخ داده در دیدار تیمهای ذوبآهن
و الزورا در لیگ قهرمانان آسیا ،کمیته اخالق
فدراسیون از رش��ید مظاهری جهت بررسی
حواش��ی رخ داده دعوت به عم��ل آورد .این
دی��دار روز سهش��نبه برگزار ش��د و  2تیم به
تساوی  2 - 2رسیدند.
بتازگی روش��ن ش��ده و  ۴برد متوال��ی در لیگ برتر
زردپوش��ان برزیلی آب��ادان را به رده نهم جدول لیگ
رسانده است .فوتبالدوس��تان آبادانی عاشق صنعت
نفت هستند و قطعا روز سختی را برای استقالل رقم
خواهند زد .استقالل هم بعد از حذف از لیگ قهرمانان
آسیا حاشیههایش بیش از گذشته شده است .اکنون
فرهاد مجیدی سکاندار آبیپوشان است .استقالل با
شفر  ۳بر صفر نفت آبادان را شکست داده بود ولی حاال
عالوه بر ش��فر  ۲گلزن آن بازی هم دیگر در استقالل
نیس��تند .صیادمنش به تیم ترکیهای فروخته شده و
طارق همام را هم مجیدی اخراج کرده است! استقالل
اگر میخواهد فصل آینده دوباره در آسیا حضور داشته
باشد ،باید نوار بردهای زردپوشان برزیلی آبادان را قطع
کند که کاری دشوار است.
■■قهرم�ان لی�گ در آخری�ن بازی مش�خص
میشود

سرمربی پرسپولیس میگوید قهرمان این فصل از
مسابقات لیگ برتر در آخرین بازی مشخص میشود.
برانک��و ایوانکوویچ در نشس��ت خبری قب��ل از بازی
پرسپولیس و ماشینسازی تبریز در جمع خبرنگاران
حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ فوتبال گفت:
فقط  2بازی باقی مانده اس��ت .قب ً
ال هم گفتم قهرمان

قهر ،ناز و بیانضباطی در استقالل ممنوع

پیام مجیدی به آبیها

انضباطمح��وری فره��اد مجی��دی بود ت��ا مهاجم
نیجریهای استقالل  2بازی و چند جلسه تمرین را از
دست بدهد .طارق همام ،ملیپوش عراقی آبیپوشان
شاید فکر این را هم نمیکرد ناز کردن برای سرمربی
جوان تیمش به قیمت حذف از باش��گاه تمام شود.
همام نهتنها قبل از دیدار استقالل و الدحیل از اردوی

تیم اخراج شد ،بلکه مجیدی اعالم کرد دیگر به او نیاز
ندارد ،چون استقالل جای بازیکنی نیست که ناز کند.
کمتر کسی فکرش را میکرد برق مجیدی در سومین
گام ،مهدی رحمتی ،کاپیتان کهنهکار اس��تقالل را
بگیرد .یک جلس��ه غیبت غیرموجه در تمرین برای
مجیدی کافی بود تا رحمت��ی را هم جریمه کند و

در آخرین بازی و در ثانیه پایانی مش��خص میش��ود.
االن ما با تی��م دوم  3امتیاز فاصله داریم .نمیخواهم
درباره حریف که بس��یار قابل احترام اس��ت صحبت
کنم .تیمی جوان و پر از انگیزه و شوق که میخواهند
خودش��ان را نش��ان دهند .این بازی دیداری است که
بازیکنان و هواداران منتظرش هس��تند؛ هوادارانی که
به جرأت میگویم در دنیا بهترین هستند و اطمینان
دارم بسیار زیاد به ورزشگاه خواهند آمد تا برد را با هم
جش��ن بگیریم .بابت تمام این حمایتها از آنها تشکر
میکنم .وی درباره ش��رایط پرسپولیس اظهار داشت:
بیرانوند محروم اس��ت .بشار از ناحیه زانو احساس درد
میکند .حسین ماهینی و محمد انصاری هم مصدوم
هستند اما بقیه شرایط خوبی دارند .برانکو درباره اینکه
در جلسه خود با بازیکنان درباره چه مواردی صحبت
کرده است ،گفت :صحبتهایی که به شما گفتم را با
آنها هم انجام دادم .بازی طوری است که نیاز به مدیر و
مربی و کادر فنی ندارد .بازیکنان تنها به این بازی فکر
میکنند و میخواهند پیروز شوند .سرمربی پرسپولیس
درباره اینکه فکر میکنید کسی دوست نداشته باشد
پرسپولیس قهرمان ش��ود؟ اظهار داشت :این طبیعی
است که برخیها دوست نداشته باشند ما قهرمان شویم
اما این ما هستیم که تصمیم میگیریم قهرمان شویم.
مشخص ش��ود در نظم نوین استقالل ،همه با یک
چش��م دیده میشوند .مجیدی که سالهای زیادی
به عنوان بازیکن در اس��تقالل حضور داشته ،بخوبی
همه زوایای تاریک و مشکالت این تیم را میشناسد
و بنا بر همین ش��ناخت بدرستی روی نقاط ضعف
تیمش انگش��ت گذاش��ته و قصد اصالح آن را دارد.
یکی از این نقاط ضعف ،پدیده شوم بازیکنساالری
بود که حاال مجیدی قصد اصالح این نقطه ضعف و
تبدیل کردن آن به نقطه قوتی برای تیمش را دارد.

بمب دیباال در آستانه انفجار

س��تاره آرژانتین��ی یوونتوس در آس��تانه
جدایی از بانوی پیر قرار دارد .س��ایت کالچو
میرکات��و ایتالیا خبر داد بم��ب پائولو دیباال،
س��تاره آرژانتینی یوونتوس در آستانه انفجار
قرار دارد .رابطه دیباال با مسؤوالن بیانکونری
بسیار بد شده و جدایی او از یووه قطعی شده
است .دیباال در فصل گذشته عملکرد خوبی
از خود به نمایش نگذاشت و مسؤوالن باشگاه
نی��ز تصمیم گرفتن��د او را بفروش��ند .بنا به
گزارشها بیانکونری منتظر پیشنهادی 100
میلیون یورویی است تا ستاره آرژانتینیاش
را بفروشد .بایرنمونیخ ،لیورپول و رئالمادرید
از مشتریان دیباال هس��تند .به نظر میرسد
بایرن از بقیه مش��تریها جدیتر باشد چون
نیک��و کواچ ،س��رمربیاش بش��دت به دیباال
عالقه دارد.

نیمار باز هم محروم شد

مهاج��م پاریس��نژرمن از  ۳ب��ازی در
رقابتهای باش��گاهی در فرانسه محروم شد.
کمیته انضباطی فدراس��یون فوتبال فرانسه
روز جمعه اعالم کرد نیمار نمیتواند به دلیل
محرومیت در  3بازی آینده پاریس��نژرمن
حضور داش��ته باشد .مهاجم برزیلی در پایان
دیدار برابر رن در فینال جام حذفی فرانس��ه
ب��ه یک هوادار ضرب��ه زد .محرومیت بازیکن
پاریس��نژرمن از ش��نبه لحاظ خواهد شد.
بر این اس��اس او نمیتواند ش��نبه برابر آنژه
به می��دان ب��رود .نیمار همچنی��ن  2دیدار
دیگ��ر تیمش در لیگ فرانس��ه را از دس��ت
خواهد داد.

حکم فریدون و هشدار به عدالتخواهان!
ادامه از صفحه اول
دیدگاه
س��کوتی ک��ه البته ش��اید
رون��د تبدیل خ��ود این اظهارات ب��ه اقدامات را
هم گنگ و مبهم کند! چنانکه روش��ن اس��ت،
منظور نویسنده حمایت محض از تمام اقدامات
دس��تگاه قضا نیست ،بلکه بر لزوم مواجهه فعال
با آن تاکید دارد .ذکر مثالی در این زمینه شاید

مفیدتر باشد .برگزاری تظاهرات گسترده مردم
کرهجنوبی برای محاکمه رئیسجمهور و سپس
برگزاری تظاه��رات حمایتی پ��س از محاکمه
وی را هم��ه به یاد داری��م! در حالی که برخورد
دس��تگاه قضایی با متنفذین و نزدیکان مقامات
اجرایی در کشورهای مختلف ،با واکنش عمومی
گسترده و حمایتی روبهرو میشود ،اینجا برخورد

با برادر رئیس جمهور مستقر هم کنش خاصی
در مجموعه عدالتخواهان و نخبگان ایجاد نکرده
است .امری که به ما هشدار میدهد ممکن است
عدالتخواهان هم در اتمسفر منفیبافی برساخته
عملههای رسانهای دشمن مسموم شده باشند.
هوای مس��مومی که بخش عم��ده آن در بطن
شبکههای اجتماعی است!

