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نگرانی پرسپولیس از
صدرنشینی هند در کرونا

پرسپولیس در شرایطی دیدارهای مرحله گروهی
لیگ قهرمانان را باید در هند برگزار کند که این
کشور اکنون در صدر جدول ابتال به کرونا قرار
دارد.
به گزارش «ورزش سه» ،گوا در حالی خود را
آماده برگزاری رقابتهای گروه پنجم مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آسیا  2021میکند که این
کشور یک میلیارد و  366میلیون نفری با توجه
به جمعیت خود ،حاال در صدر جدول ابتال به
بیماری کرونا قرار دارد.
وزارت بهداشت و رفاه هند ،امروز سهشنبه تعداد
ابتال در  24ساعت گذشته این کشور را  96هزار و
 577نفر اعالم کرد که بیشترین ابتال به کرونا در
سطح جهان است .البته با وجود این آمار ،تعداد
درگذشتگان  446نفر اعالم شد.
ضمن این که تعداد ابتال را باید با توجه به
جمعیت آن کشور در نظر گرفت .هند روز
دوشنبه ،آغاز ابتالی بیش از  100هزار نفر را ثبت
کرد .از این تعداد نزدیک به  58هزار ابتال به
ایالت ماهاراشترا اختصاص داشت که در شمال
گوا قرار دارد.
پرسپولیس در دوره قبلی رقابتهای لیگ
قهرمانان در حالی برای برگزاری متمرکز بازیهای
منطفه غرب راهی قطر شده بود که آن کشور در
صدر جدول ابتال نسبت به جمعیت بود .البته
قطریها تحت نظارت کنفدراسیون فوتبال آسیا
با ایجاد یک حباب پزشکی سفت و سخت،
مسائل مربوط به قرنطینه را با حساسیت بسیار
دنبال میکردند.

شهردار وایادولید:

بازیکنان بارسلونا در سطح
داور مسابقه نبودند!

یکی از عصبانی ترین های پس از بازی
شب گذشته بارسا و رئال وایادولید ،شهردار
وایادولید بود.به گزارش «ورزش سه» ،به نقل از
موندودپورتیوو ،رئال وایادولید پس از  29بازی و با
کسب  27امتیاز در رده  16قرار دارد و خطر سقوط
را به شدت حس می کند .این تیم شب گذشته در
نوکمپ نمایشی شجاعانه داشت و به نوعی قربانی
تصمیمات بحث برانگیز داوری شد.
وایادولید معتقد است یک پنالتی برای شان
اعالم نشد و هایمه التره داور بازی نیز دقیقه 79
به اشتباه اسکار پالنو را اخراج کرد.داور خطای از
پشت اسکار پالنو روی عثمان دمبله را کارت قرمز
مستقیم تشخیص داد و به این ترتیب میهمان
در نوکمپ مجبور شد  15دقیقه  10نفره بازی کند
و در نهایت دقیقه  90با دریافت گل ،شکست
خورده زمین را ترک کرد.طبق نظر کارشناسان
داوری مارکا و آاس ،اخراج بازیکن وایادولید کامال
غیرمنصفانه بود.اسکار پوئنته شهردار وایادولید که
بسیار عصبانی بود ،پس از اتمام بازی توئیت کرد«:
معتقدم داور باید به رختکن بارسا برود و بازیکنان
این تیم را سرزنش می کند؛ چرا که چیزی نمانده
بود پیروز نشوند .آنها در سطح داور مسابقه نبودند
و او در این پیروزی نقش موثرتری داشت».
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محبی از سر شکسته نمی ترسد

وینگر بوهشری سپاهان و طعم شیرین صدرنشیین
محمد محبی روز گذشته اگرچه نتوانست
تعداد گل هایش را از عدد  2فراتر ببرد،
ولی مثل همیشه جنگنده و با تمام وجود
برای تیمش بازی کرد.
روز گذشته یکی از حساس ترین رقابت
های هفته نوزدهم فوتبال ایران در
ورزشگاه دستگردی اکباتان برگزار شد و
شاگردان محرم نویدکیا با نتیجه یک بر
صفر در یک بازی سخت و پرچالش موفق
شدند سه امتیاز مسابقه را به حساب
خودشان واریز کنند و حاال با کسب 40
امتیاز از  19مسابقه صدرنشین مسابقات
لیگ برتر لقب گرفته اند.
یکی از خوب های سپاهان در این مسابقه
محمد محبی بود که با شوتی در دقیقه 1
مسابقه به شدت دروازه شاگردان ابراهیم
صادقی را تهدید کرد و در ادامه همین
حمالت بود که گل اول بازی روی ارسال
کرنر احسان حاج صفی و ضربه سر عزت
پورقاز شکل گرفت.محبی که تا دقیقه 83
به عنوان وینگر چپ تیم در زمین حضور
داشت ،در سایر دقایق بازی هم جنگنده
پرتالش ظاهر شد و در یک صحنه که
سپاهانی ها فاصله ای با ثبت گل دوم

بازی نداشتند ،برخورد شدیدی با مدافع
سایپا روی خط دروازه نارنجی پوشان
داشت و به دلیل اینکه برخورد شدیدی
میان او و مدافع تیم حریف شکل گرفت،
با کارت زرد داور جریمه شد.این البته برای

اولین مرتبه بنود که محبی اینطور برای
زدن توپ با بازیکن حریف دچار برخورد
می شود و در طول بازی نیز با استفاده از
فیزیک مناسبی که دارد ،چند دوئل را به
سود خودش خاتمه داد .او پیش تر نیز

در دیدار برابر گل گهر در اثر برخوردی که
با یکی از بازیکنان حریف داشت ،دچار
شکستگی از ناحیه سر شده بود و با بانداژ
به کار خود ادامه داد ،تا نشان دهد واهمه
ای از شکستگی سر ندارد

شب جنجالی تیم ملی در کالب هاوس
تعداد زیادی از عالقهمندان فوتبال و روزنامه
نگاران ورزشی شب گذشته در اپلیکیشن
کالب هاوس به اظهارنظر درباره موضوع
انتخاب سرپرست جدید تیم ملی پرداختند.
در شرایطی که نیمروز روز گذشته خبر انتخاب
مجتبی خورشیدی ،مربی سابق تیم فوتبال
ماشین سازی در صدر اخبار فوتبال ایران قرار
گرفت ،دیشب تعداد زیادی از فعاالن حوزه
مطبوعات ورزشی و عالقهمندان به فوتبال در
این باره به اظهار نظر پرداختند.
بحث جانبی این روم ،انتخاب امیر جدیدی
بازیگر سینمابرایحضوردرمسابقاتانتخابی
تیم ملی تنیس بود .این بحث ابتدا با نقل
قولی از یکی از سیاسیون آغاز شد که این دو
انتخاب نشان میدهند که شان همه چیز
میشود چقدر آسان زیر سوال برود .سپس
افراد مختلف درباره هر دو مسئله به اظهار نظر
پرداختند .در این بین خروشی رئیس سابق
فدراسیون تنیس حضوری جدی در میان
بحث ها به خصوص حضور عجیب و غریب
یک بازیگر در جمع افراد نامزد برای حضور در
تیم ملی تنیس داشت.
عالوه بر علیرضا خروشی ،چهره های دیگری
نیز از ملی پوشان تا کارشناسان ورزش تنیس
در ایران حدود یک ساعت درباره این ورزش
و مشکالتش صحبت کردند و روزنامهنگاران
ورزشی هم با مطرح کردن سواالت خود،
درخصوص ورزش تنیس که کمتر در ایران
درباره اش صحبت میشود ،کنکاش داشتند.
اما بحث اصلی از حوالی ساعت  12شب تا
نزدیکیهای سپیدهدم در تهران ،بر سر انتخاب
سرپرست جدید تیم ملی و اتفاقات پیرامون
فدراسیون فوتبال بود .بحث با صحبت های
پژمان راهبر سردبیر «ورزش سه» آغاز شد که
این انتخاب را اشتباه میدانست و همچنین
از نقش اسکوچیچ در این ماجرا میگفت.
سیامک رحمانی روزنامه نگار باسابقه ورزش
ایران نیز به همین موضوع اشاره کرد و فرهاد
عشوندی سردبیر بخش ورزشی خبرآنالین نیز
به رزومه نه چندان پربار خورشیدی پرداخت و
گذشته او در راه آهن را بررسی کرد.
پژمان راهبر سردبیر «ورزش سه» در این باره
گفت« :حتی اگر آقای عزیزی خادم مجتبی
خورشیدی را انتخاب کرده باشد ،او نباید
حضور در چنین پستی را که یکی از مهم ترین
پست های اجرایی فوتبال ایران است را قبول
کند».

ورزش
وقتی رسمربی ایرانجوان در فضای مجازی با
هواداران تیمش درد و دل میکند

عبدالرحیم خرمزی سرمربی ایرانجوان پس از بازگشت تیمش از کرمان با
انتشار یک پست در صفحه شخصی اش برای هواداران تیمش درد و دل کرد!
به گزارش پیام عسلویه سرمربی ایرانجوان در این باره نوشته:
باید به اطالع شما برسانم که یک نیم فصل بسیار سخت را در کنار بازیکنان
سپری کردیم که اگر بخواهم در مورد این چند ماه که بر من و بازیکنان چه
گذشته است بنویسم کتابی قطور به مظلومیت ایرانجوان و نام بزرگش به
نگارش در می ٓاید اما سخن کوتاه میکنم و به عرض می رسانم وضعیت تیم
در نیم فصل دوم با این روند باشگاه بدتر خواهد شد که دلیل ٓان هم مشخص
است پنجره نقل و انتقاالت باشگاه بسته است و حتی شاید نتوانیم بازیکنان
خود را حفظ کنیم .نمیدانم در باشگاه چه خبر است اما می دانم مظلومیت
مسیولین شهری و استانی گره خورده
ایرانجوان و بازیکنانش با بی مهری ٔ
است و انگار ما را به عنوان یک تیم بوشهری قبول ندارند!! در بازی مقابل
مس نوین کرمان با حداقل بازیکن و چندین بازیکن جوان به میدان رفتیم و
نیم فصل را تمام کردیم اما نمیدانم ایرانجوان تا کی توان ادامه داشته باشد .
ایرانجوان تنهایی تنهاست با کوهی از مشکالت که فقط یک اراده ی قوی و
مردمی میتواند ادامه ی مسیر را هموار کند.
گفتنی بسیار است اما فعال به همین بسنده میکنم!
این حال و روز تیمی است که مدیریت آن توانایی پرداخت پول به موقع
برای بازیکنان را نداشت تا تعدادی از آنها برای بازی مقابل مس نوین در
اردوی تیم حاضر نشوند.

مجیدی حرف آخر را زد؛ دانشگر به آسیا منیرود

همچنین رامتین جباری فعال رسانهای پای
کارلوس کیروش را هم به بحث باز کرد و
گفت که شاید حاال بتوان درک کرد که چرا
سرمربی پرتغالی در مسائل مدیریتی نیز
مداخله میکرد .این گفته او موافقان و
مخالفانی داشت که هر کدام دالیل خود را
بیان کردند.پندار خمارلو مدیررسانه ای سابق
پرسپولیس نیز در این بحث مشارکت میکرد
و باتوجه به حضور سه ساله روی نیمکت
پرسپولیس ،به نقش سرپرست در تیم های
مهم پرداخت و گفت« :برانکو هرگز اجازه
نمیداد تصمیماتی مثل تغییر سرپرست
بدون اطالع او انجام شود».علیرضا ابراهیمی
مدیررسانهای تیم آلومینیوم اراک به نقش
هیئت رئیسه پرداخت و گفت« :هیئت
رئیسه باید در ماجرا دخالت و خورشیدی
را برکنار کند» و در پاسخ به او محمد همتی
خبرنگار «ورزش سه» ،گفت که در این صورت
«اقتدار رئیس تازه فدراسیون زیر سوال
خواهد رفت و با ادامه حضور خورشیدی هم
کارآمدی تصمیم های عزیزی خادم زیر سوال
میرود و شاید بهتر باشد که عزیزی خادم از
انتصاب خورشیدی صرف نظر کند».
در بخشی از بحث ساالر علیخواه روزنامهنگار
از افراد مشارکت کننده در بحث خواست که
نام های مدنظرشان برای پست سرپرستی را
اعالم کنند .این موضوع با واکنش پژمان راهبر
و چند روزنامه نگار مواجه شد و آن ها به
اتفاق گفتند که نفرات مناسب تری در فوتبال
ایران حضور دارند .در ادامه فرهاد عشوندی

به اسم نادر محمدخانی کاپیتان سابق تیم
ملی اشاره داشت و نویداستاد رحیمی
گزارشگر برنامه نود ،محمد خاکپور را فردی
موجه برای این پست دانست.
پژمان راهبر همچنین با ذکر خاطره ای از تیم
ملی ایران در مسابقات مقدماتی جام جهانی
 2002گفت« :در حالی که همه چیز برای
صعود ایران به جام جهانی کره-ژاپن آماده
بود ،ما در بحرین به واسطه ضعف سرپرستی
و مسائلی که برای تیم پیش آمد ،موقعیت
برتر خود در جدول را از دست دادیم و به
بازی های پلی آف رفتیم .من در بازی های
آسیایی بوسان با یکی از خبرنگاران بحرینی
صحبت کردم که او گفت دو شب قبل از
بازی تعدادی از بازیکنان شما را در سواحل
شهر منامه در حال کشیدن سیگار و قدم زدن
کنار دریا دیده که این موضوع برای او غیرقابل
هضم بوده است».او گفت« :مرحوم رنجبر
انسان خوشنامی بود اما در شرایط سنی و
برش الزم برای حضور در پست سرپرستی تیم
ملی نبود و تیم بالژوویچ از این موضوع لطمه
بزرگی خورد».
در آخرین دقایق بحث بود که هیوا یوسفی
سردبیر روزنامه همشهری ورزشی هم
وارد بحث شد و مثل بقیه به انتقاد از این
تصمیم پرداخت .او اشاره کرد که البته چنین
تصمیماتی عجیب نیستند و در تیم های
دیگر هم انتصاب افراد این چنینی انجام
شدهاند .سردبیر همشهری همچنین گفت:
«انتظار تغییر معنادار در انتخابات فدراسیون

فوتبال را نداشتم».
فرهاد عشوندی سردبیر خبر آنالین نظرش
درباره این انتخاب را به این شکل تشریح کرد:
«انتخابی که اتفاق افتاده ،هرجوری حساب
کنیم ،این افراد جزو  ۱۰۰۰انتخاب اهالی فوتبال
ایران هم نخواهد بود .یکی مثل اکبر استاد
اسدی با تمام ویژگی هایش ،امتیاز بیشتری از
کسی مثل مجتبی خورشیدی دارد».
وی همچنین افزود« :وقتی آقای عزیزی خادم
چنین انتخابی میکند ،قواره مدیریتی اش
را نشان میدهد .هر جوری که فکر میکنم
این انتخاب وامداری آقای عزیزی خادم به
گروههایی است که به او رأی دادهاند».
علی خطیر آخرین فردی بود که روی استیج
کالب هاوس آمد و او هم این تصمیم شهاب
الدین عزیزی خادم را زیر سوال ُبرد .از دیگر
مشارکت کنندگان در بحث میتوان به روزنامه
نگارانی چون کسرا احراری ،احمدرضا خلیلی،
کیاوش عزیزی و ...اشاره کرد .همچنین در
بسیاری از دقایق هواداران فوتبال روی استیج
آمدند و عالوه بر اظهارنظر ،سواالت خود را با
اهالی فوتبال و روزنامه نگاران مطرح کردند.
همچنین در پایان ،بحثی درباره واکنش
برنامه فوتبال برتر به این انتخاب در گرفت
که مجری برنامه در دقایق پایانی و پس از
پایان مصاحبه سعید آذری در این خصوص
صحبت کرد و خواستار پاسخگویی فدراسیون
فوتبال شد.
سرانجام در نزدیکی های ساعت چهار صبح
روز سه شنبه ،این بحث به پایان رسید.

سرمربی استقالل تصمیم نهایی اش را درباره دانشگر اتخاذ کرده و این بازیکن
همراه تیم به لیگ قهرمانان آسیا نمیرود.
محمد دانشگر از حدود یکماه قبل مورد غضب فرهاد مجیدی قرار گرفته و در
تمرینات استقالل غایب است .مدافع آبی ها که در جریان دیدار حذفی استقالل
و پیکان با فرشید اسماعیلی و بهزاد غالمپور جر و بحث کرده بود ،حاال مجوز
بازگشت نگرفته و بعید هم هست فعال جایی در تیم داشته باشد.
نکته قابل توجه درباره دانشگر این است که این بازیکن تااین لحظه نامش در
لیست آسیایی استقالل قرار نگرفته است .در این خصوص طی روزهای گذشته
برخی نزدیکان فرهاد مجیدی برای بازگشت او وساطت هایی انجام داده اند اما
این پادرمیانی ها کارساز نشده و سرمربی استقالل قصدی برای بردن دانشگر به
لیگ قهرمانان آسیا ندارد.باشگاه استقالل تا روز  19فروردین برای اصالح لیست
آسیایی خود زمان دارد و در این خصوص گفته میشد شاید مجیدی تا روز آخر
در این خصوص کوتاه بیاید اما او تصمیم نهایی اش را گرفته و قصدی برای
بردن دانشگر به عربستان ندارد .مجیدی به مسئوالن باشگاه نیز تاکید کرده
اقدامی برای دریافت ویزای دانشگر نکنند تا مشخص شود این ستاره غایب
بزرگ استقالل در رقابت های آسیایی باشد.مساله اصلی درباره دانشگر این است
که در روزهای پایانی نقل و انتقاالت زمستانی فرهاد مجیدی به باشگاه استقالل
اعالم کرد که این بازیکن می تواند به هر تیم دیگری برود و فوتبالش را در جای
دیگری دنبال کند اما این بازیکن قبول نکرد و به امید آنکه مجیدی کوتاه می
آید و به تمرینات برمی گردد کارش را دنبال کرد.درباره دانشگر روز گذشته حجت
نظری سخنگوی باشگاه استقالل اعالم کرد که قرار است جلسه کمیته انضباطی
این بازیکن به زودی در باشگاه تشکیل شود .از این صحبت اینگونه برداشت شد
که شاید با جریمه نقدی دانشگر توسط باشگاه مجیدی نیز راضی به بازگشتش
شود اما کسب اطالع کردیم که سرمربی استقالل قصدی برای بازگرداندن دانشگر
به ترکیب تیمش ندارد.مساله دیگری که باعث شده مجیدی قید دانشگر رابرای
لیگ قهرمانان آسیا بزند ،ناآمادگی بدنی او است .این مدافع حدود یکماه است
با تیم تمرین نداشته و از نظر جسمانی شرایط مناسبی ندارد .به همین خاطرعمال
حتی اگر با تیم به عربستان برود هم کارآیی الزم را نخواهد داشت و مجموعه
اتفاقات دست به دست هم داده تا فرهاد مجیدی تصمیم به غیبت دانشگر در
لیگقهرمانانبگیرد.

شاهین عامری دو بازیکن جدید جذب کرد

ادعای فیروزی درباره بازگشت پورموسوی به نفت
شهردار وایادولید به مارکا هم گفت «:من شهردارم
و حق دارم اعتراضم را به هر نحوی نشان دهم.
معتقدم تصمیمات داوری روی بازی و در مجموع
اللیگا تاثیر منفی گذاشت.
این داوری توهینی بزرگ به ما ،هواداران و یک
شهر بود .من احمق نیستم و اگر قرار است رقابت
ها اینگونه دستکاری شود ،این کار را انجام دهند
ولی توقع نداشته باشند سکوت کنیم .معتقدم با
این روند و اتفاقات شب گذشته ،بعید است اجازه
دهند اتلتیکو قهرمان شود».

فیروزی مدیر تیم فوتبال صنعت نفت آبادان
اعالم کرد که سیروس پورموسوی به سمت
سرمربیگری تیم فوتبال این باشگاه باز خواهد
گشت.روز گذشته بود که سیروس پورموسوی
سرمربی صنعت نفت آبادان به دلیل
مشکالت مالی و بیاعتنایی مسووالن استانی
به شرایط این تیم تصمیم به استعفا گرفت.
صنعت نفت که در نیم فصل نخست نتایج
خوبی را کسب کرد و حتی به صدر جدول
لیگ برتر نیز صعود کرد ،به دلیل مشکالت
مالی دچار حواشی ناخواسته شد و همین
مسئله منجر به از دست رفتن رتبه خوب

این تیم در جدول و در نتیجه استعفای
پورموسوی سرمربی این تیم شد.اما علیرضا
فیروزی مدیر تیم فوتبال صنعت نفت با اعالم
خبر حل مشکالت ،از بازگشت مربی این تیم
خبر داد .فیروزی اعالم کرد که با توجه به رفع
مشکالت ایجاد شده برای این تیم ریشه دار
و پرطرفدار و با توجه به واریز پول طی 24
ساعت آینده به حساب باشگاه صنعت نفت،
سیروس پورموسوی به سمت خود در این
باشگاه بازخواهد گشت.صنعت نفت باید در
هفته بیستم رقابت های لیگ برتر به مصاف
استقالل می رفت که این دیدار به دلیل

وضعیت قرمز شهر آبادان لغو شد.

شاهین بندر عامری دو خرید جدید برای نیم فصل دوم رقابتهای لیگ دسته
دوم انجام داد.علی اصغر شیردل بازیکن نیم فصل اول سردار بوکان با عقد
قراردادی به شاهین یندرعامری پیوست.شیردل سابقه بازی در تیم های
شهرداری بندرماهشهر ،خونه به خونه بابل ،تراکتور تبریز را در کارنامه دارد.
محمد امین فقیه بازیکن سابق شاهین شهرداری بوشهر پس از توافق با
مدیران باشگاه شاهین بندرعامری قرارداد خود را با این تیم به امضاء رسانید
تا نیم فصل دوم را با پیراهن این تیم در رقابت های لیگ دو کشور به میدان
برود

