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نگاه

در انتظار یک دربى تاریخى

به نظر مى رســد دربى جذابى پیش رو اســت. 
استقالل و پرسپولیس در چند بازى اخیر خود به 
برترى رســیدند و با روحیه مضاعف به مصاف هم 
مى روند. شــاید این اتفاق در تاریخ بى سابقه بوده 
که 2 تیــم بزرگ پایتخت در اوج آمادگى باشــند 
چون معموال یک تیم قوى تر به نظر مى رســد اما 
این بار شــرایط فعلى 2 تیم یکســان است. البته 
جایگاه پرســپولیس در جدول نشان مى دهد که 
شــاگردان برانکو این فصل فوق العاده عمل کردند 
و در نیم فصل دوم حتى یک امتیاز هم از دســت 
نداده اند. خط هافبک پرســپولیس نقطه قوت این 
تیم محسوب مى شــد و با اضافه شــدن سروش 
رفیعى به نظر مى رســد جنگ میانه میدان برابر 
هر تیمى به سود سرخپوشــان تمام شود.از سوى 
دیگر منصوریان بــا جوانگرایى که در تیمش روى 
داده، امیدوار است بتواند دربى را هم ببرد و به روند 
صعودى خود ادامه دهد. بازى با السد براى استقالل 
خیلى مهم بود و آنها با روحیــه اى که از بردن این 
بازى به دســت آوردند، مى توانند در دربى هم یک 
حریف سختکوش براى پرسپولیس باشند. خیلى ها 
مى گویند که اســتقالل به دلیل حضور بازیکنان 
جوان شاید مقابل پرسپولیس دچار مشکل شود اما 
باید دقت کنید که فوتبال دنیا به سمت جوانگرایى 
رفته اســت. فوتبال درگیرانه و فیزیکى شده است 
و به نظر مى رســد منصوریان باید به همین روند 
ادامه دهد. البته بازى با السد نسبت به دربى خیلى 
متفاوت است و بازى بزرگ پیش رو جو دیگرى دارد. 
منصوریان قطعا بازهم به تیم برنده دست نخواهد زد 
اما باید از نظــر روحى و روانى روى تیمش کار کند 
تا بازیکنان جوانش اسیر حساســیت و جو دربى 
نشوند. به نظر من اگر حاشیه هاى بیرونى اجازه دهد 
و بى جهت بیش از حد دربى 84 را حســاس جلوه 
ندهند، مى توانیم شاهد یک بازى تاریخى میان 2 
تیم باشیم. فوتبالى که استقالل و پرسپولیس این 
روزها به نمایش مى گذارند، کامال باصالبت و بانشاط 
است و این نوید یک دربى بزرگ و مهم را مى دهد. 
نکته مثبت دیگر هم اینجاست که از نظر جدولى 
این بازى حساسیت چندانى ندارد و تقریبا جایگاه 
2 تیم در جدول تثبیت شــده است. با این که بازى 
در یک روز غیرتعطیل برگزار مى شود اما هواداران 
استقالل و پرســپولیس از نحوه عملکرد تیمشان 
راضى هســتند و قطعا اســتادیوم را پر مى کنند. 
مى توانیم یک بازى تاریخى و جذاب را شاهد باشیم، 
اگرچه سال قبل هم در دربى برگشت بازى جذابى را 

مشاهده کردیم. 

ورزش جهان

هزینه هفتگى 500 میلیــون دالرى قطر 
براى میزبانى جام جهانى |  وزیــر دارایى قطر از 
هزینه هفتگى 500 میلیون دالرى این کشور جهت 
ساخت وساز امکانات جام جهانى 2022 توسط دولت 
خبر داد. على شریف العمادى در مصاحبه  اخیر خود 
با روزنامه گاردین اعالم کرده این وضع تا 3 یا 4 سال 
آینده ادامه خواهد داشت تا قطرى ها به اهداف خود 
برسند. شریف العمادى همچنین اعالم کرد: «به طور 
کلى مراحل آماده ســازى و برگــزارى جام جهانى 
2022 هزینه 200 میلیــارد دالرى براى دولت قطر

 به همراه دارد».
نادال دوســت دارد رئیــس رئال مادرید 
شود|  با وجود اوج گیــرى دوباره رافائل نادال در این 
فصل از رقابت هاى تنیس و صعود غیرمنتظره او به 
اولین گرنداســلم فصل، هنوز هم گمانه زنى هایى 
درباره آینــده او صورت مى گیرد و ریاســت یکى از 
پرافتخارترین باشــگاه هاى دنیا یکى از شغل هاى 
رویایى است که او براى زندگى پس از کنار گذاشتن 
راکــت در نظــر دارد. نــادال طرفــدار پروپاقرص 
رئال مادرید به خبرنگاران اســپانیایى گفته اســت:  
«دوست دارم رئیس رئال مادرید شوم. هیچ شخصى 
از آینده خبر ندارد و نمى داند چه اتفاقى خواهد افتاد»

توبیــخ بازیکنان با موهــاى نامتعارف در 
امارات|  اماراتى ها با وجود سرمایه گذارى هنگفت 
براى پیشرفت فنى فوتبال کشورشان، حاال برنامه هاى 
اخالقى و رفتارى خاصى را براى پیشرفت فرهنگى در 
دستور کار قرارداده اند. فدراسیون فوتبال امارات در 
اقدامى جالب به 46 بازیکن در رده هاى سنى مختلف 
درباره مدل موهاى عجیب و غریب و نامتعارف آنها 
هشــدار داد. در بیانیه کمیته انضباطى فدراسیون 
فوتبال امارات آمده اســت: «چنانچه بازیکنى مدل 
موى نامتعارف داشته باشــد یا موهایش را رنگ و از 
گوشواره استفاده کند هشدار جدى به او داده مى شود 
و در صورت تکرار با محرومیت و جریمه نقدى مواجه 

خواهد شد»

برنامه لیگ

برنامه هفته بیست ویکم لیگ برتر
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شهروند| صعود اســتقالل به مرحله گروهى لیگ 
قهرمانان آســیا به همراه بازى کــردن جوان هایى که 
آینده این تیم را مى ســازند، موجــى از امیدوارى بین 
آبى دوستان ایجاد کرده اســت. تیم دوست نداشتنى 
میلیاردرها در ابتداى فصل تبدیل به مجموعه اى جوان 
و شاداب شده که 100 هزار ایرانى در ورزشگاه آزادى به 

احترامش برمى خیزند و کاله از سر برمى دارند.
این همه خوبى از کجا آمد؟

شکست مقابل نفت تهران درمرحله یک چهارم نهایى 
جام حذفى نزدیک بود نسخه سرمربى جوان این تیم 
را بپیچد. اســتقالل در ابتداى فصل ستاره هایى دهان 
پرکن با قیمت هاى میلیاردى را به خدمت گرفته بود، 
اما هیچ  کدام از آنها نتواستند حتى براى لحظه اى نشان 
دهند شایسته پوشیدن پیراهن این تیم هستند. تمام 
وعده هاى دوست داشتنى منصوریان نقش بر آب شده 
و استقالل بدجورى قافیه را باخته بود. همزمان با اوضاع 
بحرانى استقالل ، پرسپولیس مقتدرانه صدرنشین بود 
و براى قهرمانى مى جنگید. شکست مقابل نفت تمام 
حاشیه هاى اســتقالل را منفجر کرد که اولین ترکش 
آن به مهدى رحمتى خورد. او به خاطر دخالت در کار 
کادر فنى داشــت از اســتقالل کنار گذاشته مى شد، 
اما رفتار حرفه اى و ســکوت و تمرین را انتخاب کرد تا 
دوباره به ترکیب اســتقالل برگشــت. از آخرین بازى 
اســتقالل در نیم فصل اول مقابل سپاهان نشانه هاى 
امیدوار کننده در بازى این تیم ظاهر شــد. بازى کردن 
جوان ها براى استقالل همان حلقه گمشده اى بود که 
استقالل به دنبال آن مى گشت و یک نیم فصل براى به 

دست آوردنش تاوان داد.
این جوان هاى دوست داشتنى

با آغاز نیم فصل دوم روزهاى خوب اســتقالل شروع 

شد. استقالل انتقام شکســت درجام حذفى را از نفت 
گرفت و نیم فصل دوم را با برد شــروع کرد. شکســت 
مقابل استقالل خوزستان و مقصربودن جانشین مهدى 
رحمتى روى گل هاى خورده دوبــاره او را به چارچوب 
استقالل برگرداند. انگار که منصوریان منتظر فرصتى 
بود تا خأل یک بزرگتر در اســتقالل را پر کند. بازگشت 
رحمتى به دروازه اســتقالل و صلح او بــا منصوریان 
استقالل را به سه برد سه گله در لیگ رساند. اتفاقى که 
استقالل خیلى به آن نیاز داشت تا از نظر روحى بازسازى 
شــود. دراین بردهاى حیاتى بازیکنان جوان استقالل 
نقش پررنگى ایفا کردند. حاال آنهــا جوانان با انگیزه و 
بى تجربه نبودند. بردهاى شیرین استقالل اعتماد به نفس 
خاصى را به مجموعه ایــن تیم ازجمله جوان ها تزریق 
کرد. درهمین روزها منصوریان هم فیتیله مصاحبه هاى 
عجیبش را پایین کشید و حاشیه به کلى از استقالل دور 
شــد، اما اتفاق عجیبى در انتظار این تیم بود که شوك 

بدى به تیم وارد کرد.
محرومیت؛  توفیق اجبارى

منصوریان براى نیم فصل دوم باید استقالل را تقویت 
مى کرد. او جوانان خوبى درتیمش داشت و دست روى 
دو بازیکن باتجربه به عالوه ســجاد شهباززاده گذاشت 
تا تیمش را کامل کند. جپاروف، کاپیتان ازبکستان با 
استقالل قرارداد بست و آندو هم بعد از دوسال فوتبالى 
کابوس وار به استقالل برگشــت تا راه تیم ملى را پیدا 
کند. سجاد شــهباززاده هم با آنالیا اسپور فسخ کرد و 
به ایران آمد تا خأل یک مهاجم ششدانگ را  پر کند اما 
همه رویاهاى استقاللى ها نقش برآب شد. محرومیت از 
نقل  و انتقاالت زمستانى استقالل را از داشتن بازیکنان 
جدید محروم کرد. حضور بازیکنان جدید در استقالل دو 
روى سکه بود؛ یا آنها ناجى استقالل مى شدند یا اوضاع از 

آنچه بود، بدتر مى شد اما این محرومیت توفیقى اجبارى 
شد تا منصوریان چاره اى جز بازى دادن به جوان هایش 
تا پایان فصل را نداشته باشد. جوان هایى که تا اینجاى 
کار به بهترین شکل جواب اعتماد منصوریان را داده اند 
و شده اند، ستاره هاى استقالل. حاال استقالل نه تنها از 
مسلخ بحران و حاشیه بیرون آمده، بلکه جوانانى دارد 
که مى تواند تا چند  ســال آینده باشگاه را از خریدهاى 

میلیاردى و بیهوده خالص کند.
معجزه  السد

نمایش استقالل مقابل الســد را نمى توان فوتبالى 
کامل و بدون ن قص دانســت اما اســتقالل نسبت به 
خود امسالش ازهمیشــه بهتر بود. جوان هاى این تیم 
بدون هراس از نام و بزرگى بازیکنان الســد با دوندگى 
و همدلى این تیم را خلع سالح کردند تا با رحمتى که 
یکى از بهترین روزهاى فوتبالى اش را پشت سر گذاشت، 
میلیون ها ایرانى را به وجــد بیاورند. حاال منصوریان با 
پى بردن به اشتباهات نیم فصل، دورکردن حاشیه ها از 
استقالل و اعتماد به نیروى جوانى انرژى تازه اى گرفته، 
اما او کار سختى در ادامه لیگ دارد. ناکامى هاى ابتداى 
فصل به قدرى کام اســتقاللى ها را تلخ کــرد که آنها 
دلشــان بخواهد روزها براى صعود به مرحله گروهى 
جشن بگیرند اما دربى نزدیک است. استقالل مصافى 
دشوار با پرســپولیس ترســناك این روزها دارد و اگر 
در باد برد مقابل السد بخوابد، شــاید دوباره به بحران

 سالم کند.
بختیارى زاده: 

شکست السد همه را به آینده امیدوار کرد
سهراب بختیارى زاده، پیشکســوت استقالل در 
گفت وگو با خبرنگار «شــهروند» اظهــار امیدوارى 
مى کند: اســتقاللى ها از دیروز برد السد را فراموش 

کرده و براى دربى آماده شوند. مدافع سابق استقالل 
مى گوید: «پیروزى مقابل الســد و صعود به مرحله 
گروهى لیگ قهرمانان جاى تبریــک دارد اما نباید 
این برد استقالل را فریب دهد. این تیم مقابل السد از 
همیشه امیدوار کننده ظاهر شد اما هنوز تیم کاملى 
نیست. استقالل شــروع ناامیدکننده اى در ابتداى 
فصل داشت، اما ایجاد تغییرات و بازى دادن به جوان ها 
اوضاع را تا حدودى درست کرد. پیروزى مقابل السد 
همه ما را به آینده امیدوار کرد، اما اســتقالل هنوز در 
کارهــاى دفاعى و تهاجمى مشــکل دارد و با ضعف 
فنى روبه روســت. بازى دادن به جوان ها استقالل را 
شاداب کرده و این بیننده را راضى مى کند ولى خود 
منصوریان هم به خوبى مى داند، بایــد براى اصالح 
ساختار تیمش تدابیر جدیدى داشته باشد. استقالل 
باید در دفاع منظم تر و درحمله منســجم تر باشــد. 
لیگ هفته به هفته سخت تر مى شود و اگر استقالل 
مى خواهد درباالى جدول بماند، باید نقاط ضعفش را 
برطرف کند.» بختیارى زاده ادامه مى دهد: «استقالل 
هنوز هم کمبود بازیکن دارد. این تیم درخط دفاع و  
هافبک به بازیکن نیاز دارد هرچند که نمى توان امید 
نورافکن و عملکرد فوق العاده اش را نادیده گرفت. در 
این که جوان هاى استقالل بسیار خوب هستند، شکى 
نیست اما این تیم به دو بازیکن باتجربه هم نیاز دارد. 
اگر مى خواهد در ادامه لیگ و درمرحله گروهى لیگ 
قهرمانان موفق باشــد. به بهانه بازى دادن به جوان ها 
نباید باتجربه ها نادیده گرفته شوند. مثال درهمین بازى 
با السد استقالل با توانایى و تجربه رحمتى پیروز شد. 
امیدوارم استقالل در ادامه هم در نتیجه گیرى موفق 
باشــد، هم دربخش محتواى فنى حرف هاى زیادى 

براى گفتن داشته باشد».

شهروند| با صدور ویزا، تیم ملى تیروکمان ایران 
در مسابقه هاى جام جهانى داخل سالن الس وگاس 
آمریکا، شرکت مى کند. این اتفاق وقتى رخ داد که 
تا صبح روز گذشــته در خبرها اعالم شده بود که 
سفارت آمریکا در ارمنستان تنها براى 4 ورزشکار 
و یک همراه ویزا صادر کرده که رئیس فدراسیون 
تیراندازى به همین ترتیب اعالم کرد امکان اعزام 

تیم ناقص به آمریکا وجود ندارد.
صدور ویزاى کمانداران

ظهر روز گذشــته اما بــا پیگیرى هاى صورت 
گرفته مشخص شد که سفارت آمریکا درنهایت با 
رایزنى هاى صورت گرفته ویزا براى تمام کمانداران، 
مربیان و همراهان تیم ملى جهت حضور در مرحله 
نهایى جام جهانى تیروکمان که قرار اســت از 22 

بهمن در شــهر الس وگاس آمریکا برگزار شود را 
صادر کرده اســت. بالفاصله بعد از اعالم این خبر 
شجاعى رئیس فدراسیون تیراندازى در مصاحبه اى 
اعالم کرد: «حاال که براى همه اعضاى معرفى شده، 
ویزا صادر شد، تالش خواهیم کرد تا در مسابقات 
شرکت کنیم. البته فرصت زیادى نداریم اما تمام 
تالش خود را به کار خواهیم بســت تــا اعزام تیم

 انجام شود».
کمبود زمان

تیم ملى تیر و کمان البته در شــرایط کنونى با 

کمبود زمان براى سفر به آمریکا رو به رو است. تمام 
اعضا براى دریافت ویزا باید به ارمنستان سفر کنند. 
ســپس مجدد به ایران بازگردند تا از تهران راهى 
آمریکا شــوند. تیم ملى تیروکمان قرار بود طبق 
برنامه ریزى قبلى روز سه شــنبه 19 بهمن ماه با 
توجه به این که بلیت رزرو و تهیه شده بود به آمریکا 
سفر کند تا روز چهارشنبه عصر به این کشور برسد 
و از روز پنجشنبه کمانداران تمرینات رسمى خود 
را انجام بدهند تا براى مسابقات روز جمعه آماده 
باشــند. اما تأخیر آمریکایى ها در صدور ویزا این 

برنامه را حاال با مشکل مواجه کرده است.
 تلطیف روابط ورزشى

اتفاقات اخیر داخلى کشور آمریکا و لغو فرمان 
جنجالــى ترامپ براى ممنوعیت ســفر اتباع 
هفت کشور ازجمله ایران به آمریکا، مشکالت 
و ابهامات بســیار زیادى به وجــود آورده بود. 
گفتنى است موافقت وزارت امور خارجه ایران 
با درخواست تیم ملى کشتى آمریکا براى سفر 
به تهران براى شــرکت در جام جهانى و بازتاب 
گسترده این خبر در رســانه هاى جهان،  تأثیر 
بسیار زیادى در تلطیف روابط ورزشى دو کشور 
شد و به همین ترتیب بود که مشکل صدور ویزا 
تیم ملى تیرو کمان ایران هــم از طرف مقابل

 حل شد.

 ویزاى همه کمانداران ایرانى صادر شد

آمریکا باالخره کوتاه آمد
مهدى  هاشمى نسب
کارشناس فوتبال

کیوسک

جنگ بدون جایزه

روزنامه اســپانیایى «مارکا» از تیتر«جنگ بدون 
جایزه» در اشــاره به نبرد خشــن بین بارســلونا و 
اتلتیکومادرید در دور برگشت نیمه نهایى جام حذفى 
اسپانیا استفاده کرد. این بازى با تساوى یک بر یک به 

پایان رسید.

اصرار سران اینتر

روزنامه ایتالیایى «گاتزتادلواســپورت» به اصرار 
سران باشــگاه اینتر براى اســتفاده هرچه زودتر از 
تکنولوژى ویدئویى براى بازى هاى سرى Aپرداخته 
اســت. این تیم در دربى ایتالیا مقابــل یوونتوس از 

داورى ضربه زیادى خورد.

شایعه روز

ممنوعیت بازى دژاگه در ولفسبورگ
تیم  دردســرهاى 
قطرى براى اشــکان 
دژاگــه هنــوز ادامه 
دارد. کاپیتان تیم ملى 
فوتبال ایران در ابتداى 
فصل توسط سرمربى 
العربى از لیســت این 

تیم کنار گذاشته شد اما با حضور مربى جدید قرار 
بر این شد او به این تیم برگردد. دژاگه چندین جلسه 
هم با العربى تمرین کرد اما به دلیل محرومیت این 
تیم از پنجره نقل و انتقاالت نتوانست در ادامه لیگ 
ستارگان براى العربى به میدان برود. دژاگه خوش 
شانس بود که توانست بعد از سال ها دورى دوباره 
به بوندس لیگا برگردد. او به ولفسبورگ که سابقه 
بازى در آن را داشت پیوســت اما درحال حاضر از 
همراهى تیمش در بوندس لیگا منع شده است. بنا 
به گفته مدیران باشگاه ولفسبورگ، دژاگه به دلیل 
عدم همکارى باشــگاه العربى هنوز مراحل نقل و 
انتقاالت خود را کامل نکرده و بنابراین نمى تواند هم 
تیمى هاى سبز پوش خود را همراهى کند. والرین 
اسماعیل سرمربى ولفسبورگ ابراز امیدوارى کرد 
اوالف ربه مدیر ورزشى باشــگاه مشکل او را حل 
خواهد کرد. باشگاه العربى قطر این مشکل را براى 
انتقال دژاگه ایجاد کرده و شــاید او نتواند تا پایان 

بوندس لیگاه هم براى ولفسبورگ به میدان برود.

آنسوى مرز

حضور جهانبخش
 کنار دبستانى هاى هلند

علیرضا جهانبخش به واسطه درخشش در لیگ 
هلند و بازى هاى اروپایــى محبوبیت و مقبولیت 
زیادى نزد هواداران آلکمار پیدا کرده است. او دیروز 
به همراه همبازیانش به یکى از مدارس ابتدایى در 
هلند رفت و دیدارى صمیمانه با دانش آموزان این 
مدرسه داشــت. علیرضا جهانبخش، در این دید و 
بازدید با دانش آموزان عکس گرفت و با اســتقبال 

ویژه اى از طرف آنها رو به رو شد.

دلیل لیورپولى نشدن آزمون
قبل از فرا رســیدن نقل و انتقاالت زمستانى در 
اروپا شایعه هاى زیادى راجع به وضع سردار آزمون 
شنیده مى شد. رسانه هاى روســى از حضور او در 
باشگاه هایى مثل لیورپول مى نوشتند اما با باز شدن 
پنجره جابه جایى هاى زمستانى، این اتفاق رخ نداد. 
اندى هانتر، خبرنگار مطرح روزنامه گاردین که اخبار 
باشگاه لیورپول را پوشش مى دهد و نخستین  بار از 
تمایل یورگن کلوپ براى خریــد آزمون خبر داد، 
دراین باره گفت: «پیش از آغاز بازار نقل و انتقاالت، 
کلوپ گفته بود که گزینه هاى خریدش را مشخص 
کرده امــا در اوایل ژانویه و پیش از شــروع روند بد 
لیورپول، کلوپ در ایــن موضوع تجدیدنظر کرد و 

تصمیم گرفت که خریدى در ژانویه نداشته باشد.»
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این استقالل دوست داشتنى
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شهروند| هر چند پیش از این بســیارى فغانى را 
به عنوان داور ایــن دیدار معرفى کرده بودند اما کمیته 
داوران فدراسیون فوتبال معرفى رسمى داور این دیدار 
بــزرگ را به آینده موکول کرد و حاال با اعالم رســمى 
فدراسیون، علیرضا فغانى 
به همراه محمدرضا 
 ، ى ر منصــو
ســعید علــى 
نژادیان و اشکان 
این  خورشیدى 
را قضاوت  دیــدار 
خواهند کرد و زاهد 
نیز  بحرینــى 
این  ناظــر 
ر  ا یــد د
 . ســت ا

فغانــى در نیم فصــل اول لیگ برتر نیــز دیدار رفت 
پرسپولیس و استقالل را با موفقیت قضاوت کرده بود تا 
دوباره انتخاب اول کمیته داوران براى قضاوت این دیدار 
بزرگ باشد. با انتخاب دوباره فغانى براى دربى برگشت، 
این اولین مرتبه اى است که یک داور هر دو دربى رفت 
و برگشت را در یک سال قضاوت مى کند. او پیش از این 
3 دیدار دیگر را میان دو تیم قضاوت کــرده بود و روز 
24 بهمن چهارمین تجربه خود در دربى را پیش روى 
دارد. جالب این که فغانى از انتخابش به عنوان داور دیدار 
استقالل و پرسپولیس چندان راضى نیست. او مى گوید: 
«این تصمیم کمیته داوران و دپارتمان داورى بوده و من 
به آن احترام مى گــذارم. به هرحال من هر هفته اى که 
قضاوت داشته باشم، وظیفه دارم که به بهترین نحو کارم 
را انجام دهم و امیدوارم این هفته شــاهد بازى خوبى 
باشیم. با این حال من عالقه داشتم در این بازى بزرگ 
فرصت به یک داور جوان تر برسد. ما داوران خیلى خوبى 
در سطح کشور داریم که مى توانند این بازى را قضاوت 
کنند.» او ادامه داد: «به هــر حال تجربه قضاوت بازى 
رفت 2 تیم را هم دارم. همان طور که گفتم این تصمیم 
دپارتمان و کمیته داوران بوده اســت. با این حال قبال 
محسن ترکى دربى را به صورت رفت و برگشت قضاوت 
کرده است. امیدوارم بتوانم با همکاران به خوبى بازى 

روز یکشنبه را قضاوت کنم.»

دوست داشتم یک داور جوان این بازى را سوت بزند!

چهارمین قضاوت فغانى در دربى پایتخت
شهروند| حضور ژاوى هرناندس به همراه کاروان 
السد قطر در ایران با حاشــیه هاى زیادى همراه بود. 
او که در ابتداى حضــور در فرودگاه امام خمینى(ره) 
با تجمع هواداران مواجه شــد و درنهایت به اجبار با 
خودروى پلیس فرودگاه را ترك کرد، در هنگام تمرین 
السد همچنین مشکالتى را تجربه کرد. ژاوى سه شنبه 
شب در هنگام بازى با استقالل نیز از هواداران دلخور 
شــد. لیزرهایى که برخى هواداران بــه صورت وى 
مى انداختند، حسابى ژاوى را شاکى کرد وباعث شد 
این بازیکن به داور اعتراض کند. از سوى دیگر ستاره 
بین المللى فوتبال اســپانیا در پایان مسابقه پس از 
انتخاب به عنوان برترین بازیکن زمین حاضر به انجام 
مصاحبه نشد تا 1500 یورو جریمه را به جان بخرد. 
موضوع مهم درباره ژاوى اما ضرر حدودا 6 میلیاردى 
بود که او از بازى با استقالل کرد. تراژدى ضربات پنالتى 
براى دومین ســال متوالى گریبان این ستاره تکرار 
نشدنى فوتبال جهان را گرفت تا او و هم تیمى هایش 
از رسیدن به مرحله گروهى لیگ قهرمانان بازبمانند. 
حذفى دردناك و زودهنگام که بــراى ژاوى از حیث 
مالى هم ضرر بسیار زیادى را رقم زد؛ چون براساس 
بندى در قرارداد ســتاره اسپانیایى در صورت صعود 
السد به مرحله گروهى لیگ قهرمانان 500 هزار یورو 
به این بازیکن پاداش تعلق مى گرفت و شــبکه بین 

اسپورت به عنوان مجرى انحصارى حق پخش بازى ها 
در لیگ قهرمانان نیز قرار بود در صورت حضور ژاوى 
در این فصل از بازى ها یک میلیون یورو پاداش به این 
بازیکن بپردازد که شکست برابر استقالل این مبلغ 

هنگفت را از حساب ژاوى 
خارج کرد. 

ژاوى سال قبل 
نیــز از دریافت 
صعود  پــاداش 

قهرمانان  لیگ  به 
و  بازمانــد  آســیا 

امیــدوار بــود 
اتفاق  ایــن 
براى ســال 
2017 تکرار 
نشــود امــا 
شــانس با او 
یار نبــود تا با 
خالى  دســت 
و البتــه برخى 
دلخورى هــا 
را  ایــران 

ترك کند.

 نابغه اسپانیایى با دست خالى به قطر برگشت

ضرر 6 میلیاردى ژاوى از شکست به استقالل

هنگفت را از حساب ژاوى 
خارج کرد. 

ژاوى سال قبل 
نیــز از دریافت 
صعود  پــاداش 

قهرمانان  لیگ  به 
و  بازمانــد  آســیا 

امیــدوار بــود 
اتفاق  ایــن 
براى ســال 
 تکرار 
نشــود امــا 
شــانس با او 
یار نبــود تا با 
خالى  دســت 
و البتــه برخى 
دلخورى هــا 
را  ایــران 

ترك کند.

فدراسیون، علیرضا فغانى 
به همراه محمدرضا 
 ، ى ر منصــو
ســعید علــى 
نژادیان و اشکان 
این  خورشیدى 
را قضاوت  دیــدار 
خواهند کرد و زاهد 
نیز  بحرینــى 
این  ناظــر 
ر  ا یــد د
 . ســت ا


