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کابوس حـذف در گـروه مـرگ!
صعود شیرین ذوب آهن در شب باخت استقالل

کابوس حذف در گروه مرگ!

شــب گذشــته  2نماینــده دیگر
کشورمان کار خود را در دور برگشت
لیگ قهرمانان آسیا آغاز کردند .در بازیهای دیشب
اســتقالل باخت و ذوبآهن با برد شیرین در خانه
صعود خود به دور بعدی رقابتها را مسجل کرد .در
اولین بازی شب گذشته استقالل و الهالل عربستان
در گروه  Cمرحله مقدماتی لیگ قهرمانان آســیا از
ساعت  ۱۹:۳۰در ورزشگاه محمد بنزائد شهر ابوظبی
امــارات به مصاف هم رفتند کــه این بازی با برتری
یک-صفر نماینده عربستان به اتمام رسید.استقاللیها
که دیدار رفت را با برتری به پایان برده بودند و شانس
خود برای صعود به مرحله بعد را بیشتر از قبل کرده
بودند ،برای رسیدن به برتری وارد زمین شدند اما این
الهالل بود که اکثر دقایق نیمه اول را در اختیار داشت
و شاگردان شفر چشم به ضدحمالت داشتند .با اینکه
الهالل حمالت بیشــتری را روی دروازه اســتقالل
پیریزی کرد اما استقالل هم صاحب موقعیتهایی
شد که در یکی از بهترین آنها امید نورافکن در دقیقه
 ۴۰روی پاس عالی منشأ میتوانست دروازه الهالل را
باز کند اما ضربه آرام او که با ضربه سر نواخته شد در

اختیــار دروازهبان حریف قــرار گرفت.در دقیقه ۵۱
سباستین جووینکو با شوتی محکم دروازه سیدحسین
حســینی را باز کرد تا کار استقالل برای ادامه بازی
سختتر شود .دو دقیقه بعد امید آبیهای ایران برای
رسیدن به گل بیشتر شد چرا که نواف عابد بازیکن
الهالل با دریافت دومین کارت زرد از زمین اخراج شد.
با  ۱۰نفره شدن الهالل استقالل انگیزه بیشتری پیدا
کرد تا روی دروازه حریف حمالت بیشتری را طراحی
کند اما یکبار علی کریمی توپ را به تیرک کوبید و
یکبار هم ایسما با بیدقتی یک موقعیت تکبهتک را
از دســت داد تا بازی با همان تک گل جووینکو به
اتمام برسد .استقالل با این شکست  ۴امتیازی باقی
ماند و الهــال با  ۹امتیاز صعودش به مرحله بعد را
قطعی کرد.
در دیگر بازی روز گذشته ذوبآهن توانست در خانه با
نتیجه  -۲صفر مقابل السد به پیروزی برسد و  2هفته
قبل از اتمام مرحله گروهی صعود خود به دور بعدی
رقابت ها را مسجل کند .ذوبآهن با این پیروزی 10
امتیازی شد و در صدر جدول گروه اول قرار گرفت.

سفر مشکوک بودیمیر به کرواسی

داستان گولچ تکرار میشود؟!
ماریــو بودیمیر که در نقلو انتقاالت زمســتانی
به پرسپولیس پیوســته بود و حواشی زیادی از
همان ابتدا حول مبلغ رضایتنامه و دریافتیاش
شکل گرفته بود ،طی  2بازی اخیر سرخپوشان
به میدان نرفته اســت .برانکــو ایوانکوویچ دلیل
غیبــت این بازیکن را در یکی از تمرینات و پس
از آن دیدارهــای اخیر تیمشمصدومیت عنوان
کرده اســت .هرچند بودیمیر پیــش از دیدار با
ذوبآهن و بعد از یک جلسه غیبت با نرمدوی به
همراه علیرضا بیرانوند به تمرینات تیم بازگشت.
با اینحال او به دیدار با ذوبآهن نرسید و عنوان
شــد مصدومیت مچ پای او مانع از همراهی تیم
شده اســت .دوران غیبت ماریو بودیمیر که در
آخریــن حضــورش در ترکیب بــا مصدومیت
در دقایــق پایانی دیدار با ســایپا از زمین خارج
شده بود و با درمان ســرپایی قصد ورود دوباره
به ترکیب را داشــت ،اکنون بــرای مصدومیت
ضربدیدگــی مچ پا بــه  2هفته کشــیده که
خیلی عجیب به نظر میرسد .بودیمیر اکنون در
بازگشت پرسپولیس از امارات از کادرفنی اجازه
گرفته که برای پیگیری مراحل درمانیاش راهی
کرواســی شود؛ این خبری اســت که از اردوی
پرسپولیس مخابره شده و حضور این مهاجم در
زاگرب را به این دلیــل عنوان کردهاند .هرچند

کنار هم گذاشــتن پازل مشــکالت چند وقت
اخیر پرســپولیس شــاید بتواند شایعات بزرگی
را از دل این خبر شــکل دهــد .بودیمیر از بدو
حضورش در پرســپولیس با خلــف وعدههایی
مواجه شــد که گالیه او را درپی داشت .دوری
از خانواده در روزهای ابتدایی و همخانه شدن با
بوژیدار رادوشوویچ که ناراحتی این گلر را نیز به
همراه داشــت و در ادامه عدم واریز اولین قسط
مطالبات ،او را کامال بدبین کرد .خصوصا اینکه
هــم برانکــو و دیگر هموطنــان کرواتش و هم
دیگر بازیکنان تیم نیز نســبت به عدم پرداخت
مطالبــات نارضایتی خود را طی چند وقت اخیر
اعالم کردند .بودیمیر اکنون راهی کرواسی شده
تا بازیکنی که ادعا میشد با پیشپرداختی چند
میلیــاردی و رضایتنامه۲۵۰هــزار دالری و...
به این تیم پیوســته ،ذهن هواداران این تیم را
با ســوال بزرگی مواجه کنــد؛ ماریو بودیمیر به
پرسپولیس و تهران بازخواهد گشت؟ این سوالی
اســت که مطمئنا با پاسخ مثبت مدیرعامل نیز
همــراه خواهد شــد اما آنها پیــش از این نیز
خاطره تلخ آنتونی گولچ را در ذهن دارند که به
خاطر همین بدقولیها و طبق قراردادش از ایران
خارج شد و بازنگشت و از طریق فیفا مطالباتش
را نیز دریافت کرد.

روزهای سخت برانکو و پرسپولیس فرا رسید

تاج به انصاریفرد پست داد

محمدحســن انصاریفرد طی حکمی از ســوی
مهدی تاج ریاســت فدراســیون فوتبال ،به عنوان
رئیس سازمان لیگ فوتسال معرفی شد .انصاریفرد
ریاســت کمیته فنی فوتســال را بعد از استعفای
عبــاس ترابیان به عهده گرفته بــود .او همچنین
مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس و مربیگری در تیم
ملی فوتسال ایران را در کارنامه دارد .آرش جابری
نیز به عنوان دبیر سازمان لیگ فوتسال انتخاب شد.

استقالل تیام را نمیخواهد

مامهتیام ستاره ســابق تیم فوتبال استقالل در
ارتباطی تصویری پیش از دیدار آبیپوشان برابر
الهالل عربســتان در چارچوب رقابتهای لیگ
قهرمانان آسیا برای استقاللیها آرزوی موفقیت
کرد تا بدین ترتیب بحث بازگشــت دوباره او به
تیم شفر مطرح شود .با این وجود با پیگیریهای
صورت گرفته ،مدیران باشگاه به دنبال بازگشت
تیام نیستند و استقاللیها در این پست بازیکنان
خارجی دیگر را در اختیار دارند و از طرفی آبیها
با توجه به باال رفتن قیمت ارز توان جذب دوباره
تیام را ندارند .بدین ترتیب جذب دوباره الماس
سیاه در دستور کار مدیران آبیپوش قرار ندارد و
تمامی بحثهای مطرح شده کذب است.

فتاحی :نمایندگان دنبال حقپخش
باشند ،نه ماجرای تراکتور

مسئول کمیته مســابقات سازمان لیگ فوتبال
گفت« :نمایندگان مجلس از تراکتورســازی به
عنوان پلکان اســتفاده نکنند ».ســعید فتاحی
درباره هفتههــای پایانی لیگ برتــر فوتبال و
حساسیت این هفتهها به رادیو تهران گفت« :کار
گروهی از کمیته اخالق ،انضباطی ،مسابقات و
داوری شــکل گرفته و نظارت کاملی در اجرای
مسابقات و مسائل غیرفوتبالی داریم .قبل از سال
جدید هم در لیگ دسته دوم بحث دستگیری به
خاطر تبانی داشتیم و بهزودی هم رای آن اعالم
میشود .از باشگاهها خواستهایم کمک کنند و اگر
موردی هست ،اطالع بدهند ».وی درباره حواشی
بازی تراکتورسازی با پیکان تاکید کرد« :در هر
ورزشــگاهی اتفاقی رخ بدهد ،داور و ناظر باید
گزارش بدهند تا آن را به کمیته انضباطی ارجاع
بدهیم .روز گذشــته ابالغیه ایــن اتفاقات برای
تراکتورســازی ارسال شده و این باشگاه فرصت
دارد تا دفاعیه خود را بدهد ».مســئول کمیته
مســابقات ســازمان لیگ در خصوص اعتراض
نمایندگان مجلس به وزیر ورزش و فدراســیون
فوتبال تصریح کرد« :ای کاش نمایندگان مجلس
به ورزش کمــک کنند ،نه اینکه به خاطر یک
اتفاق ،تراکتورســازی را پلکان خود قرار بدهند.
دوستان کاش از قبل فضا ،امکانات و زیرساختها
را فراهم و از بحث حقپخش دفاع میکردند».

صعود شاهین بوشهر و
گلگهر به لیگ برتر

اردیبهشت سرنوشتساز!

امیرحسین طبسی

پرســپولیس فصل گذشــته توانســت با کوهی
از مشــکالت خــود را به فینال لیــگ قهرمانان
آسیا برســاند اما سرخپوشــان در فصل جدید
این رقابتها هیچ نشــانی از نایب قهرمان آسیا
نداشتهاند و با کســب فقط  4امتیاز از  4بازی،
در قعرجدول گروه خود قرار گرفتهاند .شاگردان
برانکو بعد از شروع ضعیف در لیگ قهرمانان آسیا،
در هفته سوم توانستند االهلی را شکست دهند
و تکرار این برد در بازی برگشت میتوانست راه
صعــود را تا حد زیادی همــوار کند؛ اتفاقی که
درنهایت رخ نداد و پرســپولیس با شکست -2
یک مقابل نماینده عربســتان به قعرجدول گروه
چهارم ســقوط کرد .بعد از این شکست نظرات
متفاوتی درباره دلیل شکست سرخپوشان مطرح
شــده که خستگی ،واژه مشــترکی است که در
اکثر نظرات و تحلیلها دیده و شــنیده میشود.
از  4اســفند ســال گذشــته تا روز بازی مقابل
االهلی که دوم اردیبهشــت بود ،سرخپوشان 12
بازی رسمی داشــتهاند که  8بازی در چارچوب
لیگ برتر و  4بازی در لیگ قهرمانان آسیا بوده
است .یعنی برانکو و شــاگردانش در بازه زمانی
 59روزه12 ،بار به مصاف رقبای خود رفتهاند و
بهطور میانگین هر  5روز یک بازی داشتهاند که
در این تقویم فشــرده بازیهای سختی همچون
بازی مقابل الســد ،استقالل ،سایپا و االهلی نیز
به چشم میخورد .مســلما سختی مسیری که
پرســپولیس در ایــن بازه زمانی طــی کرده را
نمیتــوان نادیــده گرفت و نکتــه نگرانکننده
بــرای برانکو ،بازیکنان و هواداران پرســپولیس
اینجاست که این مسیر سخت و دشوار همچنان
ادامه دارد و تا پایان اردیبهشت ماه سرخپوشان
 6بازی سرنوشتساز را پیشروی خود میبینند.
پرسپولیس از  6اردیبهشــت تا  30اردیبهشت،
بایــد  4بار در لیــگ برتر به مصــاف تیمهای
ســپاهان ،تراکتور ،ماشینسازی و پارسجنوبی
بــرود و  2بازی هــم در لیــگ قهرمانان مقابل
پاختاکور و السد خواهد داشت؛ یعنی  6بازی در

 25روز و به طور میانگین هر  4روز یک بازی آن
هم بازیهای سرنوشتساز و تعیینکننده .البته
این پایان این مسیر سخت نیست و سوم خرداد
ماه نیز سرخپوشان در اصفهان به مصاف سپاهان
میروند تا تکلیف دومین فینالیست جام حذفی
مشخص شود .پرسپولیســیها برای طی کردن
این روزهای ســخت باید بعد از بازگشت از دبی
خودشان را برای سفر به تبریز ،ازبکستان ،جم و
در نهایت اصفهان آماده کنند و اضافه شدن این
سفرهای زمینی و هوایی ســختیهای برانکو و
شاگردانش را دوچندان میکند.
با ایــن تفاصیل یک راه ســخت و پر پیچو خم
یک ماهه پیشروی پرســپولیس قرار گرفته که
البتــه به راههای مختلفی منتهی میشــود .اگر
پرســپولیس در مسیر خوشــبختی قرار بگیرد،
میتواند برای ســومین بار قهرمان لیگ شــود،
برای نخســتین بار بــا برانکو بــه قهرمانی جام
حذفی برســد و به اولین تیم ایرانی تبدیل شود
کــه  3بار پیاپی به مرحله حذفی لیگ قهرمانان
آسیا صعود میکند .در مسیر منطقی پرسپولیس
میتواند از حاال آســیا را فرامــوش کند و برای
قهرمانی در لیگ و اولیــن قهرمانی با برانکو در
جام حذفــی تالش کند تا با یک دبل شــیرین
داخلی ناکامی در آســیا را به دســت فراموشی
بسپارد .شــاید هم در پایان این مسیر فقط یک
جام در انتظار ســرخها باشــد .البته این مسیر
ســخت یک بیراهه هم دارد کــه میتواند به از
دست رفتن لیگ ،جام حذفی و حذف از مرحله
گروهی آسیا منجر شود و تلخترین فصل سرخها
با برانکو را رقم بزند.
مسلما خیلی از هواداران پرسپولیس با توجه به
موفقیتهای اخیر این تیــم هنوز به آینده تیم
خود خوشبین هســتند و از بین راههایی که در
باال به آن اشاره شد ،هنوز هم مسیر خوشبختی
را برای تیم خود انتخــاب میکنند و امیدوارند
تیم محبوبشــان عالوه بر قهرمانــی در لیگ و

جام حذفی ،یک بازگشت رویایی را هم در لیگ
قهرمانان تجربه کند .اما نــگاه برانکو به فوتبال
و تیمــش ،یک نگاه حرفهای اســت و این مربی
باتجربه از حاال راه تیمش را انتخاب کرده و شاید
حدس زدن انتخاب پروفسور چندان هم سخت
نباشــد .تعویض مهدی ترابی ،احمد نوراللهی و
بشــار رسن در جریان دیدار دوشنبه شب مقابل
االهلــی نشــان داد که برانکو امیــدی به تغییر
نتیجه بازی ندارد و از طرفی هم دوســت ندارد
که لیگ و جام حذفی را فــدای لیگ قهرمانان
کند .برانکو دوســت نداشت ســتارگان تیمش
از این خستهتر شــوند و در بازی سرنوشتساز
مقابل سپاهان و بعد از آن تراکتور کارایی الزم را
نداشته باشند .برانکو مرد منطق است و از همین
حاال راه منطقیتر را برای تیمش در پیش گرفته
اســت .با فرمول پروفسور پرسپولیسیها در این
روزهای سخت و پرفشار تمرکز خود را روی لیگ
و بازیهای حساس باقیمانده خواهند گذاشت و
بعد از ســپری کردن این روزهای ســخت نوبت
به جام حذفی میرســد؛ جایی کــه با توجه به
بازی نسبتا آسان در فینال مقابل داماش ،چالش
اصلی برانکو و شــاگردانش بازی در نیمهنهایی
مقابل ســپاهان خواهد بود .مسلما برانکو خیلی
دوســت دارد با قهرمانی در جــام حذفی ،تنها
جــای خالی کلکســیون افتخارات خــود را پر
کند و شــاید با یک دبل شیرین به کار خود در
ایــن فصل پایان دهد .البتــه در این بین برانکو
و شــاگردانش ســعی میکنند از اندک شانس
خود برای صعود بــه دور حذفی لیگ قهرمانان
هم اســتفاده کنند و با صعود از مرحله گروهی
رویاییترین فصل را برای خود و هواداران سرخ
رقــم بزنند .پرســپولیس دوشــنبه هفته آینده
و سیام اردیبهشــت ماه 2 ،بازی سرنوشتساز
مرحلــه گروهی را در پیــش دارد .این تیم ابتدا
میهمان پاختاکور اســت .مســابقهای که شاید
سرنوشت تیمهای صعودکننده را مشخص کند.
پس از آنهم در ورزشگاه آزادی میزبان ژاوی و
همتیمیهای او در تیم السد است.

