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پرسپولیس با  4گل پدیده را شکست داد

گلباران در جشن قهرمانی

اخبــار

صحبتهای احساسی مهاجم سابق استقالل
پس از خداحافظی

آرش برهانــی ،مهاجــم ســابق اســتقالل کــه در نیــم
فصــل اول در تیــم پیــکان عضویــت داشــت ،بعــد از
جدایــی از ایــن تیم به دنبــال حضور در باشــگاههای خارج از ایران بــود اما به
دالیلــی منصرف شــد .حاال بعد از گذشــت مدتی برهانــی تصمیمش را برای
خداحافظــی گرفتــه و برای همیشــه کفشهایــش را میآویزد .مهاجم ســابق
اســتقالل بعــد از قطعــی شــدن تصمیمــش بــرای خداحافظــی از فوتبال در
بیانیــهای اعالم داشــت« :دســت تــک تــک هــواداران را میبوســم و از ته دل
مــى گویــم همــه آنهــا را دوســت دارم و تأکید میکنم کــه غم درونــم را از این
خداحافظی نمیتوانم کتمان کنم ».او ادامه داد« :هر آمدنی رفتنی هم دارد،
با وجود این فکرش را نمیکردم که این گونه از استقالل و فوتبال خداحافظی
کنم ،هر چند این روزها این جور رفتنها باب شده اما دوست داشتم با پیراهن
پرافتخار استقالل از فوتبال کنار بروم و حاال همین جا از هواداران خداحافظی
میکنم .تنها حســرت من هم ستاره ســوم خواهد بود که نتوانستم آن را برای
اســتقالل و با استقالل و هوادارانش به دســت بیاورم .تا زنده هستم استقاللى
و هوادار اســتقالل هســتم و در روز وداع از دنیا هم دوســتدارم مرا با پیراهن
مقدس استقالل به خاک بسپارند».

سومی بیلیاردباز ایران در رقابتهای بینالمللی لبنان

عکس :نعیم احمدی  /ایران

پرســپولیس با کســب عنوان زودهنــگام قهرمانی
در لیگ شــانزدهم ،در جدال خانگی هفته بیست
و هشــتم برای برپایی جشن قهرمانی عصر دیروز
و از ساعت  17:45به مصاف پدیده مشهد رفت.
در دقایــق ابتدایــی بازی اشــتباه فــردی محمد
انصــاری در توپرســانی موجــب شــد تــا پدیــده
صاحب موقعیت شود .در آن صحنه پاس اشتباه
مدافع جوان سرخپوشان به حسین زامهران رسید
و مهاجــم پدیــده از بیرانوند گذشــت امــا ضربه او
در آســتانه ورود بــه دروازه توســط ســیدجالل دفع
شــد تا دروازه پرســپولیس از یک گل حتمی نجات
یابــد .پدیــده در دقایق ابتدایی نیمه نخســت برتر
از پرســپولیس بود و در دقیقــه  8بازی نیز صاحب
موقعیت شــد .فرار رضا ناصحی به پشت محوطه
جریمه و ضربــه او در حالت تک به تک با بیرانوند
بــا عکسالعمــل فوقالعــاده گلر پرسپولیســیها
همراه بود .رفته رفته پرسپولیسیها به خود آمدند و
توانستند با حفظ توپ روی دروازه این تیم مشهدی
به موقعیت دســت یابنــد .در دقیقه  17بــازی فرار
فوقالعاد ه مهدی طارمی به درون محوطه جریمه
او را در حالــت تک به تک با گلر پدیــده قرار داد که
این بار او نتوانســت از ســد دروازهبــان حریف عبور
کند و ضربهاش توســط مجتبی روشــنگر مهار شد.
در ادامــه مهدی طارمی که در کــورس آقای گلی با
ساســان انصــاری  15گله اســت ،تالش داشــت تا با
گلزنــی در این دیدار از مهاجــم فوالد فاصله بگیرد
امــا در نیمه نخســت نــه پرســپولیس و نــه طارمی
نتوانســتند دروازه حریف را باز کنند .البته در آخرین
دقیقه نیمه نخســت شــوت ســرکش و دیدنی اکبر
ایمانی از پشــت محوطــه جریمه به تیــرک دروازه
پرســپولیس برخــورد کــرد امــا در نهایت بــازی در
نیمه نخســت با تســاوی بدون گل به پایان رســید.
با آغاز نیمه دوم پرسپولیســیها جان تازه گرفتند و
توانستند در دقیقه  50به گل برسند .ارسال سروش
رفیعی با ضربه سر طارمی به تیرک دروازه برخورد

سال بیست و سوم شماره  6475پنجشنبه  31فروردین 1396

editorial@iran-newspaper.com

23

کــرد و کمال کامیابینیا توانســت با ضربه ســر گل
اول را بــه نام پرســپولیس ثبت کنــد .در دقیقه 68
بــازی نیز علی علیپور که در هفتههای پایانی موتور
گلزنــیاش روشــن شــده ،توانســت ضربــه ناقص
فرشــاد احمدزاده را در آســتانه دروازه خالی به گل

دوم تیمــش تبدیل کند .انتظار مهــدی طارمی در
دقیقــه  70بــه پایان رســید و مهدی طارمــی با فرار
از پــاس عمقی که ســروش نصیبش کــرده بود ،در
آســتانه دروازه حریف با ضربهای زمینی گل ســوم
سرخپوشــان را رقم زد .مهاجم سرخپوشان پس از

مسئوالن  ،پیشکسوتان وبازیکنان چه گفتند؟

مهدی تاج :پرسپولیس نمایش خوبی در طول فصل داشت .امیدوارم در لیگ قهرمانان آسیا هم عملکرد خوبی داشته باشند.
علی پروین :مشخص بود پرسپولیس قهرمان میشود .امیدوارم این روند در آسیا هم ادامه داشته باشد .حق پرسپولیس قهرمانی بود.
محمود خوردبین :بازی خوبی بود و ما مستحق برد بودیم .جشن خوبی هم گرفتند .جای هانی بین بچهها خالی بود.
پدر هادی نوروزی :از زمان فوت هادی میگویند که هانی در جشن قهرمانی پرسپولیس حضور داشته باشد ولی االن که زمان انجام
قولشان است ،هیچ کس پیگیر این نبود که هانی در جشن قهرمانی حضور داشته باشد.
سروش رفیعی :ما از ابتدا قهرمانانه بازی کردیم .این برد مبارک نوراللهی ،عالیشاه و رضاییان و هادی نوروزی باشد.
وحید امیری :در طول فصل مثل یک مشت گره کرده بودهایم و اگر در آسیا هم همین طور باشیم  ،قطعاًنتیجه میگیریم.
کمــال کامیابینیــا :مدال مرا روی هوا زدند .واقعاً مراســم بدی بود .افرادی که ســازمان لیگ با پیراهن زرد آورده بودند و در مراســم
حضور داشتند ،از کادر فنی و بازیکنان بیشتر جشن گرفتند .این افتضاحترین جشنی بود که دیدم.
مهدی طارمی :ما اصالً معرفت نداریم .با همسر هادی نوروزی تلفنی صحبت کردم و او گریه میکرد به این خاطر که به شخصیت
پسرش توهین شده است .حداقل میتوانستند اجازه بدهند او یک عکس با جام بگیرد.
محمدانصاری:سالگذشتهجمعیتباناراحتیورزشگاهراترککردوقهرماننشدیم،اماتوانستیمامسالبااینقهرمانیهدیهکوچکیبدهیم.

این گل به ســمت جایــگاه ویژه رفــت و گلش را به
علــی پروین تقدیــم کرد.در دقیقه  90بازی فرشــاد
احمــدزاده روی ضــد حملــه ســروش رفیعــی در
آســتانه دروازه پدیده قرار گرفت که ابتدا ضربهاش
را به روشــنگر کوبید و در ادامه ضربه برگشتی را به

حواشی غم انگیز و عجیب جشن قهرمانی

مراسم اهدای جام با حضور وزیر ورزش ،مهدی تاج و علی اکبر طاهری روی سکو آغاز شد .مسئوالن سازمان لیگ برخالف ادوار گذشته
جام زیبایی تدارک دیدند تا سید جالل حسینی آن را باالی سر ببرد .پرسپولیسیها که لباسی با عکس ستاره به تن کرده بودند ،یکی یکی
به روی سکو رفتند .در ابتدا علیرضا بیرانوند و رادوشویچ گلر کروات پرسپولیس با پرچم کرواسی روی سکو رفتند .از نکات جالب حضور
بازیکنان پرسپولیس با فرزندانشان بود که در این بین حسین ماهینی با دختر خردسال خود روی سکو رفت .کادر فنی و برانکو نیز در
ادامه روی سکو قرار گرفتند .برانکو که تیشرت قهرمانی پرسپولیس را زیر کتش پوشیده بود ،مدال قهرمانی را از وزیر ورزش گرفت و در
آغوش طاهری قرار گرفت .سید جالل حسینی هم که پنجمین قهرمانی خود را در لیگ برتر تجربه میکرد ،به سکو آمد و جام قهرمانی
را در میان هیاهوی طرفداران باال برد .با باال بردن جام توسط سیدجالل حسینی ،بازیکنان تک تک جام را باالی سر میبرند و در نهایت
علیرضا بیرانوند جام را به سمت جایگاه دوم و محل عکس تیمی برد تا اندکی از نظم مراسم کاسته شود .در حالی که گفته میشد هانی
نوروزی در مراســم شرکت خواهد داشــت ،او در این مراسم غایب بود که در ادامه مشخص شــد او به همراه عموی خود قصد ورود به
زمین را داشت که مأموران نیروی انتظامی اجازه ورود آنها را به زمین ندادند و در نتیجه این کش مکش ،هانی نوروزی به زمین خورد
و دســتش از جام کوتاه ماند .او پس از بازگشــت بــه جایگاه باال ،با گریه صحنه باال بردن جام را نظاره کرد .در مراســم جشــن قهرمانی
پرسپولیسی ها مدال قهرمانی کمال کامیابی نیا گم شد!

امروز؛  7دیدار پایانی هفته بیست و هشتم لیگ برتر فوتبال کشور

تراکتور -استقالل؛ جنگ نایب قهرمانی در تبریز
وصال روحانی

هفته بیســت و هشــتم لیگ برتــر فوتبال کشــور که از
عصر دیروز با انجام تک مسابقه پرسپولیس با پدیده
در تهــران آغاز شــد ،امروز بــا برگزاری  7دیــدار باقی
مانده پایان میگیــرد .در میان این دیدارها ،بیگمان
مســابقه اســتقالل با تراکتورســازی در تبریز بیشترین
توجه را برانگیخته اســت زیرا تا حد زیادی مشــخص
میســازد که در پایــان فصل کدام یــک از این دو تیم
صاحب مقام دوم میشــود .در حال حاضر استقالل
فقط با یک امتیاز بیشتر از سرخهای تبریزی در جای
دوم قرار دارد و اگر تراکتور برنده این مسابقه باشد ،در
معــادالت فعلی تغییر ایجاد کــرده و امیر قلعهنویی
نیز در رقابت ویژهاش با علیرضا منصوریان قدم بلند
مثبتی را به ســود خود برخواهد داشــت .آنچه آبیها
را بــا وجــود برگزاری این دیــدار در تبریز به نتیجه این
مســابقه خوشبین میســازد ،این مســأله است که 10
هفته اســت در لیگ برتر بیشکست مانده و واپسین
باخــت پنج ماه اخیرشــان نــه در ایران بلکــه در لیگ
قهرمانــان آســیا مقابــل االهلی امــارات بوده اســت.
تراکتورســازی هم پــس از چند هفته نــزول و حتی به
راه افتادن شــایعاتی که خبر از برکناری ژنرال میداد،

در هفتــه بیســت و هفتــم رقابتها در مشــهد  1-0بر
پدیــده پیروز شــد و فاصلــه اندکش را با اســتقالل در
جدول ردهبندی حفظ و امیدهایش را برای فتح نبرد
امــروز تبریز حفظ کرد .در مســابقهای که قضاوت آن
به اشــکان خورشیدی سپرده شده ،خبری از ادینیو که
همچنان مصدوم اســت ،در ترکیــب تراکتور نخواهد
بود و ســعید آقایی نیز جزو آسیبدیدههای این تیم
اســت امــا در اردوی آبیهــا ســیدمهدی رحمتــی که
گفته میشــد شــاید برای پرهیــز از تکــرار توهینهای
قبلــی روی ســکوها بــه تبریــز نــرود ،عصــر دیــروز بــا
کاروان آبیهــا راهی این شــهر شــد تــا در جنگ نایب
قهرمانی ســهم خود را ادا کند .در تقابل بهترین خط
حملــه لیگ (اســتقالل) بــا مدافعــان تراکتورســازی
هم میتــوان رویدادهــای مختلفی را انتظار کشــید و
شــاید کاوه رضایی و یارانش شــامل محســن کریمی
خــواب گلزنیهای تازهای را دیده باشــند .گلزنیهای
احتمالــی تراکتورســازی را هــم در ســاقهای فــرزاد
حاتمــی ،محمــد ابراهیمــی و محمــد ایرانپوریــان
جستوجو کنید.
ëëجنگ بر سر سهمیهها
تعــدادی از مســابقات پنجشــنبه دربــر دارنــده
تیمهاییاستکههمچنانبرایکسبسهمیهآسیایی

میجنگنــد و در این ارتبــاط رویارویی ذوب آهن با تیم
ســقوط کرده ماشینســازی در فوالدشــهر و سپاهان با
صبا در قم از اهمیت فراوانی برخوردار اســت .در حال
حاضر هر دو تیم اصفهانی  39امتیازیاند و ذوب فقط
بــه لطــف تفاضل گل بهتر ،جــای چهــارم را در اختیار
دارد .نفت تهران که با گســترش فوالد مســابقه دارد و
پیکان که باید با سیاهجامگان بجنگد ،فقط در صورتی
شــانس آسیایی شــدن خواهند داشــت که خود برنده
این دیدارها شــوند و نتیجه دیدار تیمهای اصفهانی با
رقبایشان چیزی بجز پیروزی ذوب و سپاهان باشد .در
این میان این نکته هم تا حدی مشــخص خواهد شــد
که از بین دو تیم ســیاهجامگان و صبا کدام یک باید با
قبول احتمال لیگ یکی شدن ،با ماشینسازان در این
سفر تلخ همراه شوند.
ëëبرنامه بازیها (اسامی میزبانها ابتدا میآید):
گســترش فــوالد بــا نفــت تهــران ،ذوب آهــن بــا
ماشینسازی ،سایپا با صنعت نفت ،فوالد با استقالل
خوزســتان ،صبا با ســپاهان ،ســیاهجامگان با پیکان و
تراکتورسازی با استقالل تهران.
٭ توضیح آن که ســاعت شــروع تمــام دیدارهای
فوق  17/45و این آغاز همزمان ،برای پرهیز از شائبه
تبانی است.

دزدی عدالت در برنابئو!

سایت نود

کارلــو آنچلوتــی ،ســرمربی ایتالیایــی بایــرن مونیــخ
دقایقی بعد از شکست  4-2تیمش برابر رئال مادرید
در پایــان وقــت اضافــی دیــدار برگشــت یکچهــارم
نهایی لیگ فوتبال قهرمانان اروپا در نشســتی خبری
گفت داوران این مسابقه با اشتباههای چشمگیرشان،
سهم عمدهای در ترسیم این نتیجه داشتهاند و تأکید
کرد که حتی زینالدین زیدان ،همتای فرانســویاش
در رئــال نیز به این امر معترف اســت امــا افزود حاال
که بایرن به هر شــکلی حذف شــده ،تیم محبوب وی
کــه در راه قهرمانــی از آن حمایت خواهــد کرد ،رئال
اســت که وی همین  4ســال پیش به مــدت دو فصل
آن را هدایت میکرد .فیلم مسابقه و حتی چشمهای
غیرمسلح هم مشخص میسازد که هر دو گل دوم و
ســوم کهکشانیها که سرنوشت را عوض و هتتریک
کریــس رونالــدو را کامل کــرد ،در حالت مشــکوک به
آفســاید به ثمر رســیده است و میتوانســت پذیرفته
نشود.
در دقایق قبلی بایرن به چیزی بیش از یک انجام
وظیفــه صــرف نائل شــده و به لطــف پنالتــی رابرت
لواندوفســکی و گل بــه خــودی ســرخیو را مــوس90 ،
دقیقه را با برتری  2-1به پایان رسانده و باخت خود با
نتیجهای مشــابه در دیدار رفت را جبران کرده و حتی
از واقعــه اخــراج آرتورو ویدال ،هافبک شــیلیاییاش
ثأثیــر منفــی نپذیرفته بــود امــا گلهای مــورد بحث
تیــم باواریایی را ویران و رئــال را قادر به زدن یک گل
انفــرادی دیگر توســط مارکو اسنســیو در دقیقــه  112و

نتیجه نهایی را  4-2کرد.
در پایان ایــن دیدار که کریس رونالدو در آن چهل
و ششــمین هتتریک عمر خود را شــکل داد و رکورد
 100گل زده خود را در اروپا به عدد  103رساند ،ویدال
کــه خــود با هــدر دادن یــک پنالتــی در دیــدار رفت و
ســپس اخــراج شــدن در دیــدار برگشــت در برنابئــو،
ســهم عمــدهای در ناکامی بایرن داشــت ،کار داور در
قبول دو گل مشــکوک رونالدو را دزدی آشکار نامید و
گفــت نمیتواند بپذیرد که در جامی در ســطح لیگ

ســادگی با ســر وارد دروازه خالی کرد تا گل چهارم
بازی به ثمر برســد و در نهایت پرســپولیس با این
نتیجــه کــه بهتریــن نتیجه لیــگ شــانزدهم برای
سرخپوشان به حســاب میآمد در روز اهدای جام
مقتدارنه بر سکوی قهرمانی قرار بگیرد.

قهرمانان هم میتوان این گونه عدالت را قربانی کرد.
ëëاتلتیکو هم صعود کرد
ناگفتــه نمانــد کــه سهشــنبه شــب در دیگــر دیدار
برگشــت مرحلــه یکچهــارم پایانــی لیــگ فوتبــال
قهرمانــان اروپا ،اتلتیکو مادرید در زمین لسترســیتی
انگلیــس بــه تســاوی  1-1رســید و بــه لطف بــرد 1-0
مســابقه رفت ،صعودکننده شــد تا دو «بزرگ» شهر
مادریــد برای ســومین بار در  4ســال اخیــر جزو چهار
تیم مراحل پایانی جام باشند.

محمــد علی پردل ،نماینده ایران در رقابتهای بینالمللی بیلیارد
(نایــن بــال) که بــه میزبانی لبنــان برگزار شــد ،توانســت در پایان به
عنــوان ســوم این رقابتها دســت یابــد .وی در مرحلــه نیمه نهایی
بــا وجــود تالش با نتیجــ ه نزدیک  11بــر  10بازی را به نماینده کشــور
میزبــان واگــذار کــرد و از راهیابی به دیــدار پایانی باز مانــد .پردل در
مرحله اول و دوم ،نمایندگان لبنان و در مرحله سوم حریف مصری
را شکســت داد ،اما اوج هنرنمایی این جــوان ایرانی ،پیروزی  11بر 9
برابر مارکک گری انگلیسی در مرحله یک چهارم نهایی بود.

برانکو :کیروش موفق بوده
و فدراسیون او را کنار نمیگذارد

برانکــو ایوانکوویــچ ،ســرمربی کــروات پرســپولیس در مصاحبهای بــا روزنامه
«وچرنجی لیســت» چاپ کشــورش با تأکید بر اینکه حس فوقالعادهای از کار
کردن در ایران دارد ،گفت :کارلوس کیروش ،ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران
کارش را بخوبی انجام داده است و در نتیجه فدراسیون وی را از دست نخواهد
داد .او افــزود :خــودم نیــز کار روزانــه در قالــب تیمهــای باشــگاهی را ترجیــح
میدهم و مایلم توانم را در این زمینه صرف کنم.

بلیت ایران و لهستان ۱۴۰ ،هزار تومان

آخریــن دیــدار تدارکاتــی و دوســتانه تیــم ملــی والیبال ایــران قبل
از شــروع لیــگ جهانــی  2017در کشــور لهســتان برگــزار میشــود.
فدراسیون والیبال لهستان بلیت فروشی این بازی را که به مناسبت
خداحافظی یکی از ملی پوشــان والیبال این کشور برگزار میشود از
ت بلیتها بین  7تا  35یورو ( 28تا
مدتی قبل ،شروع کرده که قیم 
 140هزار تومان) اســت .تیم ملی والیبــال  11خردادماه راهی ایتالیا
میشــود تا در روز جمعه  12خردادماه در نخستین مسابقه خود در
لیگ جهانی سال  2017به مصاف الجوردی پوشان ایتالیا برود.

