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برهانی از فوتبال خداحافظی کرد
ُ
آرش برهانی که پس از نه سال بازیکردن در استقالل در فصل جاری جایی در لیست علیرضا منصوریان نداشت،
تصمیم گرفت از دنیای فوتبال خداحافظی کند .مهاجم پیشین استقالل در فصل جاری راهی پیکان شد ،اما بهعلت
مصدومیت از ترکیب دور شد و نیمفصل تصمیم گرفت از این تیم جدا شود.
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جشنقهرمانیپرسپولیس
نوروزینداشت!
تیم فوتبال پرسپولیس که با پیروزی
برابر ماشینسازی عنوان قهرمانی
لیگ شانزدهم را به خود اختصاص داده
بود ،در روز باالبردن جام ،پدیده را هم با
شکست بدرقه کرد .نخستین دیدار از
هفتۀ بیستوهشتم رقابتهای لیگ
برتر ،دیروز بین تیمهای پرسپولیس و
پدیده آغاز شد که این دیدار با برتری ۴
بر صفر تیم فوتبال پرسپولیس به پایان
رسید .کمال کامیابینیا ،علی علیپور،
مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده برای
سر خپوشان گل زدند .در این دیدار که
درورزشگاهمملوازتماشاگرآزادیبرگزار
شد و برای هر دو تیم کامال تشریفاتی
بود ،تیم پدیده نمایش خوبی در نیمۀ
اول داشت.پرسپولیس هم دستکم
دو بار میتوانست به گل برسد؛ اما این
اتفاق نیفتاد .در نیمۀ دوم ورق برگشت
و پرسپولیس بهتر از نیمۀ اول کار کرد.
ابتدا در دقیقۀ  ۵۰کمال کامیابینیا
ضربۀ برگشتی مهدی طارمی که به تیر
دروازه برخورد کرده بود را به گل تبدیل
کرد .در دقیقۀ ۵۸علی علیپور توپ را
درون دروازه فرستاد اما این پایان کار
نبود و مهدی طارمی و فرشاد احمدزاده
گل های سوم وگل چهارم را زدند.بعد از
این بازی جشن قهرمانی پرسپولیس در
حضور صد هزار تماشاگر برگزار شد .به
روال چند سال اخیر مراسم جام شکیل
و منظم برگزار شد اما چیزی که موجب
تعجب و ناراحتی بسیاری از هواداران
و بینندگان تلویزیونی شد بی اعتنایی
پرسپولیسی ها به فرزند هادی نوروزی
بــود .در حالی که همه منتظر بودند
جام قهرمانی توسط یادگار کاپیتان
فقید قرمزها باال برود نه تنها این اتفاق
نیفتاد بلکه هانی نوروزی را به زمین هم
راه ندادند تا این پسر بچه با چشم های
اشکبار و دل شکسته ورزشگاه را ترک
کند!

مانوئل نویر در جریان جــدال این تیم
با رئا لمادرید دچار مصدومیتی شده
کــه بهخاطر آن احتمال دارد فصل
برای او به پایان برسد .نویر در نیمۀ دوم
وقتهای اضافۀ بازی بعد از برخوردی
که با کریستیانو رونالدو ،مهاجم پرتغالی
رئالمادرید داشت ،از ناحیۀ ساق پا دچار
شکستگی شد؛ اما بااینحال تا پایان
مسابقهدرزمینبازیحضورداشت.

حساسترینبازیهفتهبیناستقاللوتراکتورسازیبرگزارمیشود

دوئلبرایدومشدن

دیدارهای هفته بیستوهشتم لیگ برتر امروز برگزار
میشود که در مهمترین بــازی ،استقالل میهمان
تیم تراکتورسازی است .در این دوئل جذاب ،برنده
میتواند خود را نایبقهرمان لیگ برتر شانزدهم
بداند؛ مسابقهای که عصر امروز همزمان با شش بازی
دیگر ،در تبریز انجام خواهد شد.

جنگ نایبقهرمانی در تبریز

استقالل 51امتیازی با یک امتیاز بیشتر نسبت
به تیم قلعهنویی در ردۀ دوم قــرار دارد و اگر موفق
شود در تبریز تراکتورسازی را شکست دهد ،تقریبا
نایبقهرمانیاش قطعی خواهد شــد .استقالل
هفتههاست که رنگ شکست را ندیده و آخرین باخت
شاگردان منصوریان در هفتۀ هفدهم مقابل استقالل
خوزستان رقم خورده است .تراکتورسازی هم باوجود
اینکه فینالیست جام حذفی است ،نمیخواهد در
خانه شکست بخورد.

نبرد برای ششمی!

گسترشفوالد در جدول لیگ برتر چهار رده پایینتر
از نفت تهران است؛ اما فقط دو امتیاز کمتر از این

روی خط ورزش

امروز،شروعهفتۀنهم
لیگبسکتبال
رقــابــتهــای بسکتبال لــیــگ برتر
باشگا ههای کشور ،امروز با برگزاری
سه دیدار از هفتۀ نهم مرحلۀ گروهی
پیگیری مــیشــود .دیـــدار دو تیم
پتروشیمی بندرامام و شیمیدر تهران،
یکی از دیــدارهــای مهم این هفته از
مسابقات است که در ماهشهر برگزار
میشود؛ البته اهمیت این بازی بیشتر
از وضعیت فعلی دو تیم و نتیجهای
که در جایگاه آ نها تاثیرگذار خواهد
بــود ،بهخاطر نیمکت مربیانشان
اســت و اینکه مــهــران شاهینطبع
و مصطفی هاشمی آن را دراختیار
دارند؛ دو مربیای که همیشه و در هر
شرایطی جدال شاگردانشان حساس و
تعیینکننده بوده است .در این فصل،
برای پنجمینبار از مسابقات ،این دو
مربی و شاگردانشان رودرروی هم قرار
میگیرند .در هر چهار دیدار گذشته،
پتروشیمی برنده از زمین بازی خارج
شد .تکرار این نتیجه ،صدرنشینی این
تیم در گروه فرد را محکمتر از همیشه
خواهد کرد .پیروزی برای شیمیدر هم
تنها تثبیت جایگاه سومی را بههمراه
خواهد داشت؛ وگرنه باعث صعود این
تیم نمیشود.

شاگردانصانعیبه
ازبکستانمیروند
تیم فوتسال زیر ۲۰ســال ایــران طبق
برنامه برای انجام دو بازی تدارکاتی
با ازبکستان به این کشور سفر خواهد
کــرد .عباس ترابیان ،رئیس کمیتۀ
فنی و توسعۀ فوتسال گفت« :باتوجه
به اینکه سفر مربوط به ازبکستان،
آخرین سفر تیم ایران پیش از مسابقات
آسیایی و تنهابازی تدارکاتی با یک تیم
ً
آسیایی است ،قطعا برگزاری بازی با
این تیم برای ما خوب است ».وی افزود:
«ازبکستان یکی از تیمهای مدعی
محسوب مـیشــود؛ ولــی مشکالتی
وجود داشت که سفر ایران به ازبکستان
را لغو کرده بود .بااینحال موانع سفر
تیم زیر  ۲۰سال برطرف شد و باید از
مسئوالن فدراسیون فوتبال هم از این
بابت تشکر کنیم».

تیم 35امتیازی دارد .بنابراین پیروزی شاگردان فراز
کمالوند در این مسابقه ممکن است باعث جهش
گسترشفوالد در جــدول لیگ شود و آنهــا شانس
رسیدن به رتبۀ ششم را هم دارند .علی دایی هم که
همچنان از شرایط مالی و مدیریتی باشگاه نفت گالیه
دارد ،خودش را برای بهپایانرساندن این لیگ و جام
حذفی آماده میکند تا فصل آینده در باشگاهی دیگر
که شرایط مناسبی دارد ،حاضر شود.

برد راحت در انتظار ذوبیها

ذوبآهن بعد از هشت هفته ناکامی مقابل پیکان به
پیروزی رسید تا همچنان روی سکوی چهارم جدول
باقی بماند .این هفته هم شاگردان مجتبی حسینی
کار سختی در خانه ندارند و باید مقابل تیم سقوطکردۀ
ماشینسازی قرار بگیرند؛ تیمی که اکنون شرایطش
از نظر روحی و روانی مناسب نیست .بنابراین میتوان
گفت یک برد راحت در انتظار ذوبیهاست.

نبرد 6امتیازی

سایپا که به گفتۀ مدیرعاملش برای حضور در جمع پنج
تیم برتر لیگ تالش میکرد ،اکنون در انتهای جدول

کریمی :از  ۹۹درصد بازیکنانم آمادهترم

خبرخداحافظیمنازمربیگریصحتندارد
سرمربی نفت آبادان گفت« :خبر خداحافظیام از سرمربیگری ،کذب
محض است و چنین خبری صحت ندارد؛ چون قصد دارم یک دهه به
جوانان خدمت کنم ».فیروز کریمی درمورد شایعۀ خداحافظیاش در
پایان فصل جاری لیگ برتر گفت« :این موضوع بههیچوجه صحت ندارد
و آن را تکذیب میکنم ».وی ادامه داد« :درحالحاضر پابهپای بازیکنانم
در تیم میدوم و هفتهای پنج جلسه با آنها تمرین میکنم .از همۀ
آنها نه ،ولی از 99درصد بازیکنانم بهتر بازی میکنم و االن
کامال آمادهام؛ ضمن اینکه شرایط روحی خوبی هم دارم».
کریمی گفت« :بنابراین میخواهم به فوتبال ایران خدمت
کنم و داشتههایم را به نسل جدید فوتبال ایران انتقال دهم.
بههمیندلیل است که میگویم خبر خداحافظیام از
سرمربیگری کذب محض است و چنینخبری صحت
ندارد؛ چون قصد دارم یک دهه به جوانان خدمت کنم».
وی دربارۀ بازی مقابل سایپا تأکید کرد« :بازی بسیار
سختی را پیشرو داریم .سایپا تیم باشخصیتی است که از
مهرههای خوبی بهره میبرد».

در خطر سقوط به لیگ یک قرار دارد؛ البته اوضاع
سایپا در انتهای جدول نسبت به رقبایش بسیار بهتر
است .نارنجیپوشان رد هسیزدهمی با تیم چهارم
جدول فقط ده امتیاز فاصله دارند که این نشانگر فاصلۀ
نزدیک تیمهای جدول است .نفت آبادان هم در ردۀ
دوازدهم در خطر سقوط قرار دارد و برندۀ این مسابقۀ
ششامتیازی قطعا در لیگ برتر باقی میماند و تیم
بازنده ،شرایطش در جدول لیگ سختتر میشود .

دربی اهواز و تهدید تکراری

دربـــی اهــــواز نــیــز دیــدنــی اســـت؛ هــرچــنــد تیم
استقاللخوزستان ،قهرمان فصل گذشته ،مدام از
بیپولی گالیه دارد و حتی سرمربی این تیم تهدید
کرده که بازیکنانش به خاطر مشکالت مالی در این
مسابقه حاضر نمیشوند ،اما سیروس پورموسوی
آنقــدر از ایــن صحبتها در طــول فصل کــرده که
کسی این تهدید سرمربی آبیهای اهواز را هم جدی
نمیگیرد .فوالدخوزستان هم که در ردۀ یازدهم جدول
لیگ است ،تالش میکند به رتبهای تکرقمی دست
پیدا کند و برای رسیدن به این هدف باید آبیپوشان
اهوازی را شکست بدهد.

تالش یاران مرفاوی برای بقا

شاگردان مرفاوی هفتۀ گذشته با وجود ارائۀ یک بازی
خوب مقابل استقالل ،سه امتیاز را از دست دادند
تا همچنان در خطر سقوط به لیگ یک قرار داشته
باشند .صبا در این بازی میزبان تیم مدعی سپاهان
است که تالش میکند به رتبۀ چهارم برسد .صبا دو
هفته پیش هم تیم مدعی تراکتورسازی را شکست
داده بود و اگر در این هفته هم پیروز شود ،شانس
بیشتری برای بقا خواهد داشت.
برنامۀ بازیهای امروز
گسترشفوالد – نفت تهران؛ ساعت 17:45
ذوبآهن – ماشینسازی؛ ساعت 17:45
سایپا – نفتآبادان؛ ساعت 17:45
فوالد – استقاللخوزستان؛ ساعت 17:45
صبا – سپاهان؛ ساعت 17:45
سیاهجامگان – پیکان؛ ساعت 17:45
تراکتورسازی – استقالل تهران؛ ساعت 17:45

میثاقیان :یک ثانیه هم حق اشتباه نداریم

هرجامیروم،مردممیپرسندتیمرانگهمیداری؟!
سرمربی تیم سیاهجامگان گفت« :بازیها حساس و شرایط تیمها سختشده است؛
بههمینخاطر ما و رقبایمان حتی یک ثانیه هم حق اشتباه نداریم ».اکبر میثاقیان
ً
درخصوص آخرین وضعیت سیا هجامگان اظهار کرد« :واقعا در این چند روز
خیلی فکر میکردم که چطور سیا هجامگان تیمی به
این خوبی دارد و باورم نمیشد که در این
پنج بازی بازیکنانم خوب بازی کنند ».وی
افــزود« :شما دیدید مقابل نفت در آبادان
فوتبال خوبی ارائه کردیم و ازآنطرف داوریها
بهگونهای اســت که باید خیلی مراقب باشیم».
سرمربی سیاهجامگان تأکید کرد« :تیمهای دیگر هم
همین شرایط را دارند؛ ولی خوشبختانه شرایط ما بهتر شده
و باشگاه جفتوجورتر شده است و به بچهها هم کمک کردهاند.
فقط امیدوارم امامرضا(ع) کمک کند که تیم ما بماند؛ چون هر جا در
کوچه و خیابان میروم ،مردم از من سؤال میکنند که اکبرآقا! آیا تیم را نگه
میداری یا خیر؟ من هم جواب میدهم توکل به خدا و امامرضا(ع) .خدا
کند شرمندۀ این مردم نشویم».

پیکان-سیاهجامگان ،امروز در ورزشگاه ثامن

دوباره
شانس،
درخانۀمشهدیهارازد
ِ

حمید معصومیان -فقط سه هفتۀ دیگر تا پایان
شانزدهمین دورۀ لیگ برتر مانده و برای سیاهجامگان
که امسال هم دغدغۀ ماندن در لیگ را دارد ،این سه
بازی هر کدام حکم یک فینال دارد .در دومین سال
حضور این تیم در لیگ برتر ،مشکیها همچون سال
گذشته هفتههای پایانی را با استرس دنبال میکنند
و در بیم و امید ماندن و رفتن هستند .درست شبیه
حالوهوای این تیم در فصل گذشته که ختمبهخیر شد
و در آخرین بازی و در آخرین لحظات ،سیاهجامگان در
لیگ ماند .حاال شاگردان اکبر میثاقیان امیدوارند این
اتفاق خوش ،بار دیگر تکرار شود .برای آنها که در پنج
هفتۀ اخیر نباختهاند ،این سه هفته حکایتی جداگانه
دارد؛ سههفتهای که شاید در سرنوشت فوتبالی
تکتک آنها تأثیرگذار باشد.

شانس د ِر خانۀ سیاهجامگان

باخت هفتۀ گذشتۀ صبا در تهران ،حاال بار دیگر
ابتکارعمل را به سیا هجامگان سرنوشت آ نها را به
دست خودشان داده است .درحالیکه مشکیپوشان
فقط یک امتیاز از تیم قمی کمتر دارنــد ،این هفته
صبا میزبان سپاهان اصفهان است و سیا هجامگان
میزبان پیکان .تیم اصفهانی در چند هفتۀ اخیر با
آمدن کرانچار اوج گرفته و به روزهای خوب خودش
برگشته است؛ درحالیکه پیکانیها دو هفتۀ پیاپی
به پرسپولیس و ذوبآهن باختهاند و روی نوار باخت

قدم میزنند .سپاهانیها همچنان شانس کسب
ً
سهمیه را دارنــد؛ اما پیکان تقریبا شانسی نــدارد و
برای همین بازی با سیا هجامگان برای آ نها فقط
حکم یک بازی حیثیتی را دارد .در این مقطع از فصل
بازیکردن با چنینتیمهایی که انگیزۀ زیادی ندارند،
برای تیمهایی با شرایط سیا هجامگان یک شانس
طالیی است که امیدواریم نمایندۀ استانمان امروز
از آن نهایت بهره را ببرد .مشهدیها برای این بازی
مهم ،همۀ بازیکنان خود به غیر از میثم حسینی را
دراختیار دارند .بازیکن باتجربۀ سیاهجامگان در بازی

با نفتآبادان دچار کشیدگی عضله شده و نهتنها این
بازی را از دست داده ،بلکه شاید به سه بازی آیندۀ
تیمش هم نرسد .گفتن این نکته هم قابلاعتناست که
صبا هفتۀ بعد با نفت در تهران بازی دارد و هفتۀ آخر با
استقالل در خوزستان؛ اما سیاهجامگان هفتۀ بعد با
تیم سقوطکردۀ ماشینسازی در تبریز بازی میکند و
هفتۀ آخر با تیم بیانگیزۀ پرسپولیس قهرمان.

ماندن ،آسانتر از برگشتن

سیاهجامگان با احتساب بازی امروز سه بازی سخت

در لیگ برتر دارد؛ اما ماندنش در این لیگ بهمراتب
آسانتر از قهرمانی در لیگ دستهاول است .شرایط
سختی که امسال در لیگ یک وجود داشت ،سال آینده
ً
هم قطعا وجود خواهد داشت .این سطح مسابقات
را به جهنمی تبدیل کرده که هیچ تیمی نمیخواهد
گرفتارش شود .برای اثبات این مدعا کافی است به
احواالت تیم ملوان بندرانزلی در این مسابقات نگاهی
بیندازیم؛ تیمی که سال گذشته در مشهد و در آخرین
دقایق به دست همین سیاهجامگان حذف شد ،حاال
برای برگشت به لیگ برتر به چیزی فراتر از معجزه
نیاز دارد .تیم باریشه و پرسابقۀ ملوان با امکاناتی
نیمهدولتی که دراختیار دارد ،در باتالق لیگ یک
گرفتار شده است و نمیتواند خودش را باال بکشد؛ چه
برسد به تیمی چون سیاهجامگان که اگر خداینکرده
سقوط کند ،برگشت بــه لیگ بــا کرا مالکاتبین
است.

بازی امروز ،رایگان است

تماشای دیـــدار حساس دو تیم سیا هجامگان و
پیکان رایگان اعالم شده است .مسئوالن باشگاه
سیاهجامگان که مشتاق حضور تماشاچیان هستند،
این بازی را رایگان کرده و با دراختیارگذاشتن اتوبوس
برای هواداران امیدوارند بتوانند از فاکتور تأثیرگذاری
آنها استفاده کنند .دیدار دو تیم از ساعت  17:45در
ورزشگاه ثامن مشهد آغاز میشود.

هارتدرراهآنفیلد
روزنــامــۀ ســان در آخــریــن اخــبــار از
نقلوانتقاالت لیگ جزیره مدعی شد
که دروازهبــان اول سهشیرها به آنفیلد
بسیار نزدیک شده است .این روزنامه
مدعی شد که یورگن کلوپ برای فصل
آینده و با توجه به ضعف «مینیوله» و
«کاریوس» شدیدا بهدنبال دروازهبان
بــوده و خــواهــان خرید «جــو هــارت»
است .سان در ادامۀ خبر خود منتشر
کــرد کــه کــلــوپ بـــرای جــذب هــارت
بیستمیلیون پوند کنار گذاشته است.

زالتان،گزینۀاصلیناپولی
بــاشــگــاه نــاپــولــی ،مهاجم سوئدی
منچستریونایتد را در رأس خریدهای
تابستانی قرار داده است .بنا به گزارش
رسانههای ایتالیا ،مسئوالن باشگاه
ناپولی اززمانیکه ایگواین این تیم را
ترک کرد ،هنوز نتوانستند جای خالی
او را پر کنند؛ بههمینخاطر در تابستان
بهدنبال مهاجمی ترازاول در حدواندازۀ
این مهاجم آرژانتینی هستند .ایبرا
با منچستر قــراردادی یکساله دارد
و هنوز تصمیمش را بــرای تمدید با
شیاطین سرخ نگرفته اســت .زالتان
در فوتبال ایتالیا تجربۀ بــازی برای
یوونتوس ،اینتر و میالن را دارد.
لیگ قهرمانان
در شب صعود رئال به نیمهنهایی

داور،بایرنمونیخ
رانابودکرد

ایــن درســت که رئــالمــادریــد روزهــای
خوبی را سپری میکند و با زیدان تیمی
قابل احترام شده است؛ اما اشتباهات
داور این بازی نقش مهمی در نابودشدن
بایرنمونیخداشت.کاسایمجارستانی
و کمکهایش در چنینبازی مهمی سه
اشتباه بزرگ و سرنوشتساز کردند؛
اخراج ویدال و صحیحاعال مکردن دو
گل کامال آفساید رونالدو .بدینترتیب
در شبی که بایرنمونیخ موفق شده بود
باخت  2بر یک دیدار رفت را در 90دقیقۀ
قانونی جبران کند ،در وقتهای اضافه
رئال سه گل زد تا درنهایت با نتیجۀ  4بر
 2برندۀ این بازی شده و درمجموع  6بر
 3از سد باواراییها بگذرد .اشتباهات
داور بازی موجب خشم بازیکنان ،کادر
فنی و تماشاچیان بایر نمونیخ شد.
درهمینرابطه نشریۀ آس ،مدعی
است بعد از این بازی ،ویــدال ،روبرت
لواندوفسکی و تیاگو آلکانتارا به اتاق
داوران رفتند تا اعــتــراض خــود را به
گوش کاسای برسانند و بعد از آنکه بر
سر این داور مجارستانی فریاد زدند،
با دخالت پلیس محل را ترک کردند.
سرمربی بایرنمونیخ در کنفرانس بعد
از بازی نیز بهشدت از نحوۀ داوری در
لیگ قهرمانان اروپا انتقاد کرد .کارلو
آنچلوتی گفت«:اخراج ویدال و دو گل
رونالدو در شرایط آفساید ازجملۀ آنها
بود .از یوفا میخواهم فقط قضاوت در
این بازی را بررسی کند.
اگر داور اشتباه نمیکرد ...نمیدانم.
کسی نــمـیدانــد .داوران خیلی از
مواقع هنگام تصمیمگیری دچار ابهام
میشوند .در رابطه با ویدال حتی نیاز
به بازبینی وجود نداشت .کامال آشکار
بود ».ویدال هم بعد از بازی گفت« :ما
میخواستیم صعود کنیم؛ اما اتفاقاتی
که افتاد ،ما را بهشدت عصبی کرد.
اینکه سرنوشت یک بازی در این سطح
از اهمیت ،توسط داور تعیین شود.
قضاوت او پر از اشتباه بود و او بود که ما
را حذف کرد .زمانیکه به این وضوح
حقت را میخورند ،طبیعی است که
خشمگین باشی».گفتنی است در
دیگردیدار این شب ،لستر و اتلتیکو
مساوی کردند تا تیم مادریدی صعود
کند.

