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اخبار

گزارش
عقبنشینی فرهاد مجیدی در روز جنجالی

تمدید قرارداد بشار قطعی نیست

بشار رسن ،هافبک تیم فوتبال پرسپولیس
بعد از جراحی کتف خود عازم قطر میش��ود.
س��ایت «ف��رات نیوز» ع��راق در خب��ری به
مصدومی��ت بش��ار رس��ن ،هافب��ک عراقی
پرسپولیس پرداخت و اعالم کرد این بازیکن
مه��م برای م��دت طوالن��ی از میادی��ن دور
اس��ت .فراتنیوز نوشت« :بش��ار رسن که در
تیم پرس��پولیس ایران بازی میکند به دلیل
جراحی کتف خود حدود  2ماه از میادین دور
خواهد بود .رسن گفته است از مدتها پیش
کتفش دچار آس��یبدیدگی شده بود و قصد
داش��ت آن را در زمان مناسبی جراحی کند.
بشار بعد از جراحی مراحل بهبودی و آمادگی
خود را در بیمارس��تان اسپیتار قطر پیگیری
میکند .بش��ار درباره وضعیت��ش برای فصل
آینده هم گفت تا االن تصمیمی نگرفته است
و ماندنش در ایران بستگی به توافقات مالی با
پرسپولیس دارد».
برانکو در واکنش به اظهارات مجیدی:

قهرمان میشویم
چون داربیها را نباختیم

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نسبت به
اظهارات فرهاد مجیدی واکنش نشان داد .برانکو
ایوانکوویچ در گفتوگو با ایسنا ،درباره اظهارات
فرهاد مجیدی اظهار کرد :به او و بقیه بگویید
ب��ازی ما مقابل ماشینس��ازی تبریز در تهران
را ببینند که چط��ور داور به غیر از پنالتی که
برایمان گرفت 2 ،پنالتی دیگر را روی بودیمیر
برایمان نگرفت .چه کسی برای قهرمان شدن
به ما کمک کرده است؟ وی افزود :اگر ما قهرمان
میشویم به خاطر این است که امسال در هیچ
دارب��یای بازنده نبودیم .اس��تقالل را بردیم و
یک بار هم مقابلش به تس��اوی رسیدیم و در
هر دو بازی از آنها بهتر بودیم .مقابل س��پاهان
هم مساوی کردیم .مقابل پدیده هم در  2بازی
برنده شدیم .مقابل تراکتورسازی هم  2تساوی
به دست آوردیم.

پرسپولیس و سختترین یک امتیاز تاریخ تا قهرمانی

رؤیای جام در جم
مهدی طاهرخان�ی :غیرفوتبالیها و اصوال آنهایی که
فوتبال را با ریاضیات و اعداد از راه دور دنبال میکنند،
از االن پرس��پولیس را قهرمان تقریبی لیگ هجدهم
میدانن��د ،لیگی که یکی از فش��ردهترین و صدالبته
جذابترین در همه ادوار تاریخ لیگ برتر از آب درآمد.
اردیبهش��ت نحس برای برانکو و تیم خستهاش و
شاید عنوان بهتر؛ خستهکنندهاش ،کماکان ادامه دارد.
 6بازی در لیگ و آس��یا که با  2شکست و  4تساوی
متوالی همراه بوده اس��ت .اگر یک نفر ،یک ماه قبل،
چنین نتایجی را پیشبینی میکرد قطعا خود برانکو
هم امیدی به کسب سهمیه لیگ قهرمانان سال بعد
نداش��ت ،دیگر جام و صدرنش��ینی و قهرمانی جای
خود .البته برخالف لیگ خودمان ،حریفان آس��یایی
پرسپولیس را به ته جدول فرستادند و یک هفته زودتر
حذفش کردند تا قرمزها بفهمند لزوما رقبا همیش��ه
مهربان نیس��تند .اما رقبای ایران��ی نهتنها مجازاتی
برای قرمزها در نظر نگرفتند که اگر معجزه س��پاهان
در مشهد نبود شاید پرسپولیس با چهارمین مساوی
متوالی ،حتی جام را هم یک هفته زودتر باال میبرد.
درست در دقایقی که بازی پرسپولیس و ماشینسازی
با تس��اوی یک -ی��ک در حال پایان ب��ود ،چندصد
کیلومتر آنطرفتر ،جایی در ش��رقیترین قس��مت
کش��ور ،پدیده چنان حمالتی را روی دروازه سپاهان
پیریزی میکرد که گل نشدن آن توپها دست کمی
از معجزه فوتبالی نداشت .پیام نیازمند به گونهای مانع
باخت سنگین تیمش شد که امیر قلعهنویی در پایان
ب��ازی اعتراف کرد؛ حق تیم��ش باخت  4گله بود نه
تس��اوی یک -یک .حاال زنگ خطر به صورت جدی
برای برانکو و بازیکنان خستهکنندهاش به صدا درآمده
و خوشباورانه است که آنها معجزه مشهد را فقط یک
اتفاق قلمداد کنند و به تصور کسب یک امتیاز ساده پا
به شهر جم بگذارند برای بردن جام.
■■شرافت جمیها در میان است

آنچه در مش��هد و تهران رخ داد یعنی قرار نیست

پرسپولیس بهس��ادگی جامی را باال ببرد .شاید اسم
فوتبالی و علمیاش اس��ترس بی��ش از حد بازیکنان
پدیده بود که نمیتوانستند از فاصله چند متری دروازه
نیازمند را باز کنند اما همین استرس طبیعتا هفته بعد
سراغ ساق قرمزهای تهران میآید و شاید آنها خاطره
نحس  18س��ال قبل استقالل در انزلی را به گونهای
دیگر زنده کنند .پس خوشباورانه اس��ت که کس��ی
تصور کند پرسپولیس فقط یک امتیاز میخواهد و این
یک امتیاز در جم روی سینی طال به آنها داده میشود.
شاید مربی و مجموعه مدیریتی پارسجنوبی به اندازه
ماشینسازی و زنوزی برای متوقف کردن پرسپولیس
انگیزه شخصی نداشته باشند اما پای شرافتشان در
میان است و نمیخواهند قدمی کوتاه بگذارند.
■■بررسی  2قهرمانی عجیب

نخستینبار که یک تیم ،تنها و تنها به یک امتیاز
احتیاج داش��ت تا اولین قهرمانی لی��گ برتر را به نام
خودش بزند ،استقالل بود با هدایت منصور پورحیدری
در انزل��ی .اینس��و در تهران پروین و ش��اگردانش با
فجرسپاسی بازی داشتند و منتظر بودند اگر استقالل
باخ��ت آنها با برد مقابل فجر جش��ن قهرمانی برگزار
کنن��د .روز میانه هفت��ه بود .ورزش��گاه آزادی به زور
 30ه��زار هوادار را در دل خ��ود میدید و این یعنی
هواداران پرسپولیس هم امیدی به کسب جام نداشتند.
استقالل آن روز فریب این جمله از بیخ و بن غلط را که
«کس��ب یک امتیاز مقابل تی��م پایین جدولی کاری
ندارد» خورد و کار برایش تمام ش��د .ملوان به مانند
پارسجنوب��ی امروز هی��چ انگیزهای ب��رای این بازی
خانگی نداش��ت اما هم��ه لیگ از آنه��ا فوتبال پاک
میخواس��تند و آنها آن روز نش��ان دادند چون امواج
خزر قابل مهار نیس��تند .ملوان فق��ط کار خودش را
ک��رد .کاری که آخر همین هفته قطعا پارس در جم
انجامش میدهد .آن روز پرسپولیس با یک ضربه کرنر
و ضربه س��ر ابراهیم اس��دی برد و قهرمان شد و حاال
سپاهان که با واکنشهای باور نکردنی گلرش با یک

امتیاز از مش��هد به خانه بازگشته ،کار بسیار سادهای
را در اصفهان مقابل استقالل خوزستان سقوط کرده
پیش رو دارد .سپاهان با معجزه از مشهد زنده بازگشت
و حاال میگوید چرا نباید منتظر معجزه دوم بمانم؟

■■ تجربه شیرین سپاهان از این وضعیت

موضوع وقتی جالب میشود که بدانید آخرینبار
س��پاهان در میان ناباوری در شرایطی مشابه همین
امروز قهرمان ش��د .در روز پایان��ی لیگ چهاردهم،
دیگر قهرمانی دس��ت س��پاهان نبود .آنها هفته آخر
مقابل س��ایپا بازی داشتند و مش��ابه امروز تنها باید
میبردند اما باز هم برد برای قهرمان شدنشان کفایت
نمیک��رد ،چرا که در اتفاقی تاریخی و عجیب  2تیم
دیگر بودند که هر دو  57امتیاز داش��تند که اگر هر
یک میبردند با  60امتیاز ،باالتر از سپاهان جام را از
آن خود میکردند .اما موضوع وقتی به شکلی تاریخی
دراماتیک میش��ود که بدانی��د آن دو تیم باید با هم
بازی میکردند .ش��انس بزرگ س��پاهان این بود که
بهجای نگرانی برای  2بازی ،تنها باید نگران یک بازی
میش��د و آرزو میکرد آن یک دیدار برنده نداش��ته
باشد؛ تراکتورسازی و نفت تهران در تبریز رو در روی
هم قرار گرفتند و در حالی که تراکتورسازی با نتیجه
 3ب��ر یک پیش بود و تبریز خودش را گرم باال بردن
جام میکرد ،در ش��بی عجیب و باورنکردنی بازی با
تس��اوی  3-3به پایان رسید و عجیبتر آنکه  2تیم
همزم��ان در  2جای مختلف ایران جش��ن قهرمانی
گرفتند! سپاهان که بهدرستی از تساوی بازی همزمان
مطل��ع بود با پیروزی  2بر صفر برابر س��ایپا جش��ن
قهرمان��ی گرفت و تنها جای ک��ره زمین که نتیجه
بازی سپاهان را نمیدانست ساکنان ورزشگاه یادگار
امام تبریز بودند 30 .دقیقه مربی پرتغالی خود را باال
انداختند و جشن گرفتند به خیال اینکه بازی سپاهان
مساوی شده است .بزرگترین دروغ تاریخ فوتبال که
 30دقیقه با احساسات هواداران تراکتور بدترین بازی
ممکن را کرد.

■■یادآوری برای قرمزها

آن روزها برانکو تازه سرمربی پرسپولیس شده بود
و شاید هم تا امروز کسی برایش قصه آن  2قهرمانی
عجیب را تعریف نکرده باشد .اما هواداران و بازیکنان
فعلی پرسپولیس دستکم سنشان به اتفاق دوم قد
میده��د و میدانند اگر از حاال خودش��ان را صاحب
پوست خرس شکارنشده بدانند ،چه خودفریبی بزرگی
را مرتکب شدهاند.
اگر وضعیت پرسپولیس مشابه چند ماه قبل بود
طبیعتا کمتر کسی احتمال باخت را به مخیلهاش
راه میداد اما این تیم در  21روز س��پری ش��ده از
اردیبهش��ت 4 ،بار مس��اوی کرده و  2بار خارج از
خانه طعم شکس��ت را چشیده است .پس این تیم
هیچ شباهتی به تیم شکستناپذیر چند ماه قبل
و حتی س��الهای گذشته ندارد .بهواسطه عملکرد
وحش��تناک ضعیف علیپ��ور در خط حمله و خط
میانی قرمزها ،آنها حاال در شکنندهترین وضعیت
ممکن به س��ر میبرند .ش��اید برانکو فقط منتظر
همین یک امتیاز باش��د تا خانهتکانی بزرگی را در
خط میانی و حمله تیمش انجام دهد اما مهم همان
یک امتیازی است که پیشتر خیلیها در حسرت
صیدش سوختند .شاید نگاه بدبینانه و منفیبافانهای
به نظر برسد اما تیمی که در  6بازی گذشته (لیگ و
آسیا) روی هم رفته تنها  4امتیاز کاسب بوده یعنی
مجموعهای که در حال سقوط است نه فتح جام.
پس فری��ب موقعیت و اعداد ج��دول را نخورید،
تیمی که با معجزه از مشهد با یک امتیاز بازگشت ،تنها
یک نیمه عجیبترین قهرمانی لیگ را برای خودش
تداعی ک��رده ،هنوز نیمه دوم آن مانده و اگر برانکو و
تیمش همچنان به دنبال یک امتیاز در جم باشند آن
وقت معجزه سپاهان تکمیل میشود.کامبکهای هفته
گذش��ته فوتبال اروپا را فراموش کنید ،اینجا ثانیهای
غفلت قهرمان را عوض میکند نه تیم صعودکننده به
فینال را.

منظور من آقای عراقچی بود!

س��رمربی تی��م فوتب��ال اس��تقالل بعد از
انتشار پس��تی جنجالی تاکید کرد منظورش
عباس عراقچی ،معاون وزیر امور خارجه بوده
اس��ت .فرهاد مجیدی صبح دیروز یکش��نبه
با انتشار پس��تی بش��دت از اتفاقات رخ داده
در بازی اس��تقالل ب��ا صنعت نفت گالیه کرد
و نوش��ت« :اس��تقالل قهرمان نشد و به همه
آنچه میخواس��تند رس��یدند ،از فدراس��یون
گرفته ت��ا وزیر و مع��اون وزیر ک��ه در میانه
ای��ن همه بحران خارج��ی و داخلی ،گرانی و
فروپاشی اقتصادی ،اختالس و فساد ،آرزویش
این است پرس��پولیس قهرمان ش��ود .»...از
صحبتهای مجیدی اینطور برداشت میشد
که منظور او از این جمالت ،وزیر و معاون وزیر
ورزش یعنی مس��عود سلطانیفر و محمدرضا
داورزنی است اما مجیدی بعد از دقایقی ،این
پس��ت خود را پاک و متن مش��ابهی به جای
آن منتش��ر کرد .سرمربی اس��تقالل در متن
جدید خود به جای کلمه وزیر و معاون وزیر،
از کلمه «معاون وزیر امور خارجه» اس��تفاده
ک��رد .هرچن��د مجیدی این پس��ت را پاک و
مجددا ً آن را منتشر کرد اما این پایان فعالیت
مج��ازی و جنجالی مجیدی نبود .س��رمربی
اس��تقالل که به نظر میرسد به خاطر اظهار
نظرش در این باره تحت فش��ار ق��رار گرفته
اس��ت ،یک بار دیگر پس��تی را منتشر کرد تا
«سوءتفاهم» را برطرف کند .مجیدی نوشت:
«در متن قبلی سوءتفاهمی شکل گرفته بود.
من در این مدتی که به عنوان مربی و سرمربی
فعالیت میکنم شاهد بودهام که وزارت ورزش
آقایان س��لطانیفر و داورزنی تمام تالش خود
را کردهاند تا مشکالت و مسائل استقالل حل
ش��ود .تمام گالیه من از آقای عراقچی بود که
در میان انبوه مش��کالتی که م��ردم دارند در
تلویزیون ظاهر شده و از پرسپولیس طرفداری
علنی کرده اس��ت .مسلم است که اظهار نظر
یک مق��ام بلندپای��ه روی تی��م داوری تأثیر
خواهد گذاشت».

