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پايان صفحه بندی:شروع صفحه بندی: زمان صفحه بندی:۱۸/۰۰- ۱۷/۳۰

اتفاق هفته
فاز جدید درگیــرى على دایى 
و على کریمــى در هفته اى که 
پشت ســر گذاشــتیم اتفاق 
افتاد. بعــد از این که على دایى 
در دفاع از نوراللهى و عالیشــاه، 
از ترکاشــوند انتقاد کرد و ماجراى 
بازیکنــان اوکراینى را پیش کشــید، على کریمى 
هم به دایــى واکنش نشــان داد و او را بابت  جذب 
خارجى هاى بــى کیفیت زمــان مربیگرى اش در 
پرســپولیس ســرزنش کرد. جدال این دو بازیکن 
بزرگ پرسپولیس با وساطت بزرگترهاى این تیم به 
پایان رسید و هر دو پست هایى که علیه هم منتشر 

کرده بودند را از صفحه خود پاك کردند.

الیک هفته
پرسپولیس باالخره بعد از 10 سال توانست طلسم 
قهرمان نشدن را بشکند و جام قهرمانى لیگ برتر را 
از آن خود کند. تیم برانکو ایوانکوویچ سه هفته مانده 
به پایان لیگ به واســطه امتیازاتى که کسب کرده 
بود قهرمانى خود را مسجل کرد و با پیروزى آسان 
مقابل ماشین سازى توانســت قهرمان لیگ شود. 
پرسپولیسى ها در تبریز جشن مختصرى گرفتند 
که این موضوع اصال به مذاق هواداران تبریزى خوش 
نیامــد و آنها برخورد بدى با بازیکنان ســرخپوش 

داشتند.

چهره هفته
در حالى که در ایــران همه اخبار 
حول محور قهرمانى پرسپولیس 
بــود و همه درحــال تعریف و 
تمجید از تیم یکدست برانکو 
بودند، یک ایرانــى در خارج از 
مرزهاى ایران در مبارزه اى جانانه 
حریف خود را ناك اوت کرد. امیرعلى 
اکبرى کشتى گیر سابق تیم ملى که حاال در رشته 
MMA فعالیت مى کند در مسابقات رایزین ژاپن 
حریف قدرتمند خود را نــاك اوت کرد تا یک قدم 
دیگر به کســب کمربند رایزین نزدیک شود. على 
اکبرى که در کشتى مدال طالى آسیا و جهان را در 
اختیار دارد به دلیل دوبار دوپینگ کردن از ســوى 
فیال با محرومیت دایم روبه رو شد و ترجیح داد وارد 

رشته MMA  شود.

طنز هفته
این هم از عجایب فوتبال ایران است که کمپ یک 
تیم فوتبال محل پرورش مرغ و خروس باشد. هفته 
گذشته خبرى در رسانه ها منتشر شد که در کمپ 
استقالل مرغ و خروس نگهدارى مى شود. در ابتدا 
مسئوالن این کمپ مدعى شدند نگه داشتن مرغ 
و خروس در محل کمپ براى دفع کردن قضا و بال 
است و چون بعد از هر پیروزى جلوى پاى بازیکنان 
قربانى مى دهند و این حیوانات هم براى همین در 

محل کمپ وجود دارند. 

ورزش جهان

رقابت

نویر فصــل را از دســت داد| کارل هاینس 
رومنیگه، مدیرعامل باشــگاهى بایرن مونیخ اعالم 
کرد که مصدومیت مانوئل نویر، فصل را قطعا براى 
او به پایان رسانده است. نویر در بازى سه شنبه شب 
کهکشــانى ها برابر رئال مادرید در اثــر برخورد با 
کریستیانو رونالدو از ناحیه پاى چپ دچار شکستگى 
شــد و طبق اعالم رومنیگه این مصدومیت جدى، 
سنگربان 31ساله باواریایى ها را 8 هفته خانه نشین 

خواهد کرد. 
اینتر و پرداخت دســتمزد سنگین براى 
جذب ســیمئونه| اینتر قصــد دارد بــراى به 
خدمت گرفتن دیگو سیمئونه مبلغ هنگفتى هزینه 
کند. نشــریه گاتزتا دلو اســپورت از تالش سران 
نراتزورى براى جذب مربى بزرگ براى فصل آینده 
گزارش داده اســت. این روزنامه مدعى اســت که 
گروه ســونینگ قصد دارد با پرداخت مبلغ 10 الى 
11 میلیون یورو در سال، دیگو سیمئونه را نسبت به 

حضور در این باشگاه متقاعد کند.
دخه آ از رئال اولتیماتوم گرفت| دیوید دخه آ 
دروازه بان منچستر یونایتد باید هرچه سریع تر پاسخ 
پیشنهاد رسمى رئال مادرید براى عقد قرارداد در نقل 
و انتقاالت تابستانى را بدهد. فلورنتینو پرس رئیس 
باشگاه رئال به دنبال عملکرد نه چندان خوب کیلور 
ناواس به فکر جذب یک دروازه بان طراز اول است و 
از همین رو به دخه آ اولتیماتوم داده هرچه سریع تر 

نظر نهایى اش را براى پیوستن به این تیم اعالم کند.
پیشــنهاد 20 میلیون یورویى چینى ها به 
ترى 36 ساله| جان ترى که رســما اعالم کرده؛ 
درپایان فصل از چلسى جدا خواهد شد،  با پیشنهاد 
اغوا کننده چینى ها رو به رو شــده است. شانگهاى 
شنهووا پیشنهادى معادل 20 میلیون یورو براى این 
مدافع 36ساله آماده کرده که احتماال مورد پذیرش 
او قرار خواهد گرفت. چند باشگاه  آمریکایى هم البته 

خواهان به خدمت گرفتن ترى هستند.

برنامه بازى هاى امروز لیگ برتر
گســترش فــوالد - نفــت تهــران/ ذوب آهن 
- ماشین ســازى/ ســایپا- صنعت نفــت آبادان/
فوالد- استقالل خوزســتان/صباى قم- سپاهان/

سیاه جامگان- پیکان/ تراکتورسازى- استقالل
*همه بازى ها به صورت همزمان از ساعت 45:  17 

آغاز مى شود.

شهروند| چند روز بعد از این که کاپیتان سابق استقالل و آقاى گل 
لیگ برتر تصمیمش براى خداحافظى را علنى کرد، بهترین گلزن تاریخ 
باشگاه استقالل نیز تصمیم به خداحافظى گرفت تا برخالف عنایتى 

وداعى زودهنگام با مستطیل سبز داشته باشد. 
پایان آرش آقاى گل

با این که همچنان خیلى ها او را لقب گل نزن مى شناســند اما بدون  
شــک درطول 15 ســال حضورش در لیگ برتر آمار بدى از خود ثبت 

نکرده اســت. آرش برهانى که از باشــگاه پاس شــروع کرد و با کسب 
عنوان آقاى گلى و جام قهرمانى با این تیم چهره شــد، بعد از یک سال 
حضور ناموفق در النصر امارات، استقاللى شــد تا 10 سال دراین تیم 
ماندگار شود. یکى، 2 ســال آخر براى برهانى خیلى خوب رقم نخورد؛ 
از نیمکت نشینى در استقالل تا مصدومیت بدموقع در پیکان که باعث 
جدایى او در نیم فصل لیگ شــانزدهم از جمع خودروسازان شد. آرش 
درطول 10 سال حضورش در استقالل 228 بازى انجام داد و 109 گل 
به ثمر رساند تا خودش را به عنوان بهترین گلزن تاریخ این باشگاه معرفى 
کند. او همچنین پشت سر رضا عنایتى به عنوان دومین گلزن برتر تاریخ 
لیگ هم شناخته مى شود. با این حال آمار ضعیف گلزنى در 2 سال آخر 
حضورش در استقالل و عدم اعتماد به او توسط قلعه نوعى و مظلومى 
باعث شد تا منصوریان در ابتداى فصل جارى حکم به خروج این بازیکن 

بدهد. برهانى هم راهى پیکان شد اما یک نیم فصل پر از مصدومیت و 
ناکامى را سپرى کرد تا از این تیم هم جدا شود. درنهایت آرش که 

این روزها به کارهاى اقتصادى خارج از فوتبال مى پردازد، تصمیم گرفت 
در 34سالگى وداعى زودهنگام با فوتبال داشته باشد. او در تیم ملى نیز 
37 بازى انجام داد و 10 گل زد اما شاید ازجمله مهاجمانى بود که پشت 
سر على دایى توانایى اش در تیم ملى خیلى خوب دیده نشد و به حقش 

نرسید. 
مرا با پیراهن استقالل به خاك بسپارید

آرش برهانى بعد از اعالم خداحافظى اش بیانیه اى احساســى صادر 
کرد: «با این وجود فکرش را نمى کردم که اینگونه از استقالل و فوتبال 
خداحافظى کنم، هرچند این روزها این جور رفتن ها باب شده اما دوست 
داشتم با پیراهن پرافتخار استقالل از فوتبال کنار بروم. تنها حسرت من 
هم ستاره سوم خواهد بود که نتوانستم آن را براى استقالل و با استقالل 
و هوادارانش به دست بیاورم. تا زنده هستم، استقاللى و هوادار استقالل 
هستم و در روز وداع از دنیا هم دوست دارم مرا با پیراهن 

مقدس استقالل به خاك بسپارند.»

 وداع زودهنگام آقاى گل استقالل با فوتبال
 برهانى:   مرا با پیراهن آبى به خاك بسپارید

کیوسک

رونالدو، قاتل بایرن

روزنامــه اســپانیایى «آس» از کریس رونالدو 
به عنوان قاتل بایرن مونیخ نام برد و شادى خودش 
بابت صعود رئال به نیمه نهایى را با انتشار عکسى از 
خوشحالى تیمى سفیدپوشان به نمایش گذاشت.

پایان رویا

روزنامه انگلیســى «تلگراف» پــس از حذف 
لسترسیتى به دست اتلتیکومادرید تیتر «پایان 
رویا» را استفاده کرد. این روزنامه نوشت: «روباه ها 
مى خواستند در این مرحله هم شگفتى ساز شوند 

اما اتلتیکو رویاى آنها را خراب کرد.»

شایعه روز

سیدجالل همچنان دلخور است
با این کــه در اردوى 
روز گذشته پرسپولیس 
قبــل از شــروع بازى 
برانکــو از بازیکنــان 
تیمش خواســت که 
وجود  به  کدورت هاى 
آمده به خاطر مصاحبه 

حســین ماهینى،  محسن مســلمان،  سیدجالل 
حسینى، مهدى طارمى و فرشاد احمدزاده را کنار 
بگذارند،  امــا دلخورى ها در اردوى سرخپوشــان 
همچنان ادامه دارد. شب قبل از بازى پرسپولیس- 
پدیده حســین ماهینى کاپیتان دوم پرسپولیس 
به نمایندگــى از پنج بازیکن به اتاق ســید جالل 
حسینى رفت تا رسما به خاطر اتفاقات برنامه نود و 
صحبت  هاى انجام شده از کاپیتان عذرخواهى کند و 
با کسب اجازه از کاپیتان سیار بازیکنان را هم به اتاق 
او ببرد. اما شنیده مى شود سید جالل با گفتن این 
جمله که ساعت خوابش به هم مى ریزد ماهینى را به 
اتاق خودش راه نداده است. حتى گفته مى شود که 
سید جالل از دست خود برانکو هم ناراحت است که 
برخورد ى با بازیکنان نداشته چرا که اداى خود او را 
هم در مصاحبه در آورده بودند. سیدجالل حسینى 
البته عالوه بر هم تیمى هایش به شــدت از دست 
عادل فردوسى پور تهیه کننده و مجرى برنامه نود 
هم ناراحت است. گویا کاپیتان پرسپولیس بالفاصله 
بعد از پخش آیتم هاى مصاحبه با برنامه نود تماس 
مى گیرد تا به حواشى به وجود آمده واکنش نشان 

بدهد اما عادل حاضر نشده او را روى خط بیاورد.

روى خط فوتبال د  نیا

اتلتیکو و رئال، مادرید را لبریز از شاید کردند

کوالك CR7  به لطف داور

شهروند| شب نخست دور یک چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا بیش 
از آنچه که پیش بینى مى شد، داغ و جذاب دنبال شد. شبى که باواریایى ها 
به خاطر اشتباهات داورى 4 گل دریافت کردند و فوق ستاره پرتغالى رئال 

توانست به یک رکورد فوق العاده دست پیدا کند. 
 برد 4 گله به لطف داور

رئال مادرید که با برترى 2 بر یک در خانه بایرن مونیخ تا حدودى خیالش 
بابت بازى برگشت در سانتیاگو برنابئو راحت بود، نتوانست در نیمه نخست از 
فرصت هایى که به دست آورد، برابر مانوئل نویر کارى از پیش ببرد. نیمه دوم 
اما با برترى شاگردان آنچلوتى آغاز شد و آنها با خطایى که کاسیمیرو روى 
آرین روبن انجام داد، توسط رابرت لواندوفسکى به گل برترى رسیدند تا تنها 
یک گل تا صعود به نیمه نهایى فاصله داشته باشند. گلزنى رونالدو بار دیگر 
آرامش را به سانتیاگو برنابئو بازگرداند اما اشتباه عجیب مدافعان و دروازه بان 
رئال باعث شد تا گل دوم بایرن توســط سرخیو راموس وارد دروازه خودى 
شود. تکرار نتیجه دور رفت، این بار به سود بایرن کار را به وقت اضافه کشاند، 
اگرچه پیش از آن آرتورو ویدال روى یک خطــا کارت زرد دوم را دریافت 
کرد و باواریایى ها 10نفره آماده 30 دقیقه وقت اضافه شدند. بایرن آشفته به 
نظر مى آمد اما 2 گلى که تصاویر تلویزیونى نشان دادند، درموقعیت آفساید 

توسط رونالدو به ثمر رسیده، کار را براى مونیخى ها تمام کرد. مارکو آسنسیو 
در دقیقه 112 آخرین گل بازى و چهارمین گل رئال را به ثمر رساند تا نتیجه 

دور از انتظار 4 بر 2 روى اسکوبورد ورزشگاه سانتیاگو برنابئو ثبت شود.
حمله مونیخ به یوفا

بعد از اشتباهات داور و کمک داور که به سود رئال رقم خورد و سرنوشت 
بازى را عوض کرد، بازیکنان، مربیان و حتــى مدیران بایرن مونیخ به تیم 
داورى و حتى یوفا به خاطر انتخاب این داور حمله کردند. کارلو آنچلوتى، 
سرمربى بایرن دراین باره مى گوید: «نمى گویم داور فقط به نفع رئال مادرید 
قضاوت کرد، مى خواهم بگویم او کلکسیونى از اشتباهات بود که گاه به ضرر 
حریف ما هم تمام شد. اى کاش در نیمه نهایى داوران با کیفیت ترى انتخاب 
شــوند.» ویدال بازیکن اخراجى بایرن اما لحن تندترى دارد: «یک چنین 
سرقتى نمى تواند در لیگ قهرمانان رخ دهد. حرکتى عمدى بود که باعث 
مى شود همه به بازى شک کنند. خیلى هم خشمگین هستیم که چطور 
یک داور مى تواند سرنوشت بازى را تعیین کند. او خیلى اشتباه کرد و باعث 

حذف ما شد.»
CR7 صدتایى شد

شاید کمتر کسى تصور مى کرد درچنین بازى سطح باالیى حتى رونالدو 
موفق به ثبت هت تریک شود. با این حال، از این فوق ستاره که تاکنون 46بار 
در یک مسابقه موفق به زدن 3 گل شده، چنین کارهایى دور از انتظار هم 
نیست. رونالدو که 41بار با پیراهن رئال، 4بار در ترکیب پرتغال و یک بار با 
منچستریونایتد هت تریک کرده، با 3 گلى که به بایرن مونیخ زد، به اولین 
بازیکن تاریخ تبدیل شد که در لیگ قهرمانان اروپا تعداد گل هایش 3 رقمى 
شــده و رکورد 100 گل را از خود بر جاى گذاشته است. رونالدو که بعد از 

گل سوم خود شادى معنادارى کرد، دراین باره مى گوید: «من فقط از آنها 
خواستم که دیگر هرگز مرا هو نکنند. من سعى مى کنم که درتمام بازى ها 
بهترین عملکردم را ارایه کنم. حتى اگر گل نزنم، سعى مى کنم که در کار 

گروهى به تیم کمک کنم.»
سیمئونه به شگفتى لستر پایان داد

اتلتیکومادرید هر چقدر که در اللیگا فرازونشیب داشته باشد و حریف 
قدرت رئال و بارسلونا نشود، در لیگ قهرمانان نشان داده که با نقشه هاى 
دیه گو ســیمئونه به راحتى پاپس نمى کشد. لسترسیتى شگفتى ساز  
سال قبل انگلیس و امسال اروپا، با وجود شکست یک بر صفر در مادرید، 
امیدوار به جبران دربازى خانگى اش بود. با این حال، با گلزنى سائول نیگز 
براى اتلتیکو، امیدهاى شاگردان شکسپیر به حداقل رسید، اگرچه این 
یک گل توسط جیمى واردى پاسخ داده شد. درنهایت بازى با همین یک 
گل به پایان رسید تا اتلتیکومادرید براى دومین سال متوالى و سومین بار 
در 4 سال اخیر به نیمه نهایى لیگ قهرمانان اروپا برسد و شگفتى لستر 
نیز در یک چهارم نهایى به پایان برسد. سرمربى آرژانتینى اتلتیکو با 3بار 
صعود به نیمه نهایى، به اندازه تاریخ 60ســاله این باشگاه افتخار کسب 

کرده است.

آن سوى مرز

رئیس رئال میهمان تیم پورعلى گنجى

رامون کالدرون رئیس سابق باشگاه رئال مادرید 
که براى سفرى تفریحى و تجارى براى چند روزى 
به حاشــیه خلیج فارس آمده بود همزمان با جدال 
حســاس این تیم مادریدى با بایرن مونیخ در یک 
چهارم نهایى لیگ قهرمانان اروپا به اردوى السد رفت 
و با مربیان و بازیکنان این تیم دیدار کرد. کالدرون 
در شرایطى میهمان اردوى یاران مرتضى پورعلى 
گنجى در الســد بود که دیدار او با اسوالدو فریرا و 
همچنین ژاوى هرناندز کاپیتان اسپانیایى السدى ها 

جالب توجه بود. 

نبرد ایرانى ها در دربى قفقاز
تیم آنژى روسیه شنبه آینده در بازى خارج از خانه 
هفته بیست وچهارم لیگ برتر روسیه میهمان ترك 
گروژنى است. دیدارى که سایت باشگاه آنژى از آن 
به عنوان دربى حساس قفقاز یاد کرده است. بازى 
تیم هاى ترك گروژنى و آنژى به نوعى رویارویى 2 
لژیونر ایرانى لیگ برتر روسیه نیز محسوب مى شود. 
میالد محمدى مهره کلیــدى در خط دفاعى تیم 
ترك گروژنى است. سعید عزت اللهى نیز بازیساز 

مهمى در ترکیب تیم آنژى است. 
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آمار مى گوید: امیر قلعه نوعى امروز براى سیزدهمین بار است که 
به عنوان سرمربى یک تیم لیگ برترى مقابل استقالل قرار مى گیرد. 
او درطــول دوران مربیگــرى اش 12بار با تیم هــاى مس کرمان، 
 استقالل اهواز،  تراکتورسازى و سپاهان تجربه حضور مقابل استقالل 
را داشــته که دراین بین حاصل این رویارویى 6 برد، 2 تساوى و 4 

شکست براى پرافتخارترین مربى تاریخ لیگ برتر فوتبال 
ایران بوده است. امیر بشــدت امیدوار است در بازى امروز 
بتواند تعداد برد هاى خود مقابل استقالل را به عدد 7 برساند 

تا ضمن پس گرفتن جایگاه دوم جدول از اســتقالل،  کسب 
سهمیه  آسیایى تیمش را درهمین لیگ برتر قطعى کند.

اتفاقات و جنجال هاى هفته هاى اخیر تبریــز نگرانى ها را درباره 
بازى امروز و حواشى احتمالى به اوج رسانده  است.  دوهفته قبل که 
استقالل براى بازى با گسســترش فوالد به تبریز رفت،  در ورزشگاه 
بنیان دیزل رحمتى و هم تیمى هایــش 90 دقیقه فحش خوردند. 
کار به جایى رسید که عنوان شده بود؛ احتمال دارد رحمتى در این 
سفر اســتقالل را همراهى نکند که درنهایت این تصمیم وتو شد. 

حواشــى دیگر مربوط به این بازى هم البته جذابیت هاى آن را 
بیشتر مى  کند. از تقابل منصوریان با قلعه نوعى براى قدرت نمایى 
تا بازگشت رحمتى به تبریز و مقابله  سختش با امیر و طرفداران 
تبریزى، طرف شــدن دوباره فرزاد حاتمى با اســتقاللى که او 
را نخواســت، تنها بخشى از این نکات مهم اســت براى بازى که 

سرنوشت نایب قهرمانى و سهمیه آسیا را مشخص خواهد کرد.

هفته نامه

به بهانه رویارویى امیر قلعه نوعى با استقالل در بازى بزرگ تبریز

نحسى 13؟
بدهد. برهانى هم راهى پیکان شد اما یک نیم فصل پر از مصدومیت و 

ناکامى را سپرى کرد تا از این تیم هم جدا شود. درنهایت آرش که 

حواشــى دیگر مربوط به این بازى هم البته جذابیت هاى آن را 

تمام قهرمانى هاى استقالل در لیگ برتر با هدایت 
امیر قلعه نوعى به دســت آمده است. با این وجود، این 
مربى همیشه وقتى با یک تیم دیگر مقابل استقالل قرار 
مى  گیرد، بازى هایش با حواشى بسیار زیادى رو به رو 
مى شود. در 12 بازى گذشته تقابل امیر و استقالل با 

5 جنجال بزرگ  مواجه شده است.
مشت هاى گره کرده

اولین جنجال در بازى 21 بهمــن 1386 وقتى به 
وجود آمد که  مس با هدایت امیر قلعه نوعى درکرمان 
موفق شد یک بر صفر استقالل فیروز کریمى را شکست 
بدهد. دراین بازى بود که قلعه نوعى شــادى معروف 
مشــت هاى گره کرده را به نمایش گذاشت و تا امروز 

هنوز درباره آن مشت هاى گره زده حرف زده مى شود.
مقابله با واعظ!

16 مرداد 1388 روزى بود که براى دومین بار تقابل 
امیرقلعه نوعى و استقالل با جنجال همراه شد. امیر بعد 

از قهرمان کردن استقالل،  هدایت سپاهان را به دست 
گرفته بود و درهمان هفته اول درشرایطى در ورزشگاه 
خالى از تماشاگر آزادى باید به مصاف استقالل صمد 
مرفاوى مى رفت که درگیرى هــاى لفظى تندى را با 
امیررضا واعظ آشتیانى مدیرعامل وقت استقالل پیدا 

کرده بود. آن بازى را استقالل با تک گل روانخواه برد.
باخت بد مجیدى و مظلومى

18 شــهریور 1390 و جنجال ســوم؛ اســتقالل 
پرستاره پرویز مظلومى در ورزشگاه مملو از تماشاگر 
آزادى به مصاف تراکتورسازى امیر رفت. بازى با گلزنى 
فرهاد مجیدى و شــادى عجیب او رو به روى نیمکت 

تراکتور شروع شــد اما درنهایت این تیم قلعه نوعى 
بود که درنهایت با نتیجه 3 بر 2 برنده شــد. این بازى 
به نوعى تقابل پرویز مظلومى و مجیدى با قلعه نوعى 
بود. تراکتور هر ســه گل خود را از روى نقطه کرنر  و 
ارســال هاى بلند به ثمر رساند تا مجیدى و مظلومى 

بازنده هاى بزرگ باشند!
جنجال ترکى در جنگ قهرمانى

برنده شــدن در بازى 9 بهمن 1390 شرایط هر دو 
تیم را در کورس قهرمانى خوب مى  کــرد. دو تیم در 
حضور 70 هزار تماشــاگر تبریزى حاضر در ورزشگاه 
یادگار امام(ره) مقابل هم قرار گرفتند و اســتقالل دو 

شــد. بازى که اشــتباه فاحش برصفــر برنده 
محســن ترکى کمک زیادى به برنده شدن استقالل 
کرد و امیر قلعه نوعى به شــدید ترین شکل ممکن به 

تغییر نتیجه با اشتباه ترکى اعتراض کرد.
جنجالى ترین؛ وقتى رحمتى مقابل امیر ایستاد

19 اردیبهشــت 1395 یک بار دیگر استقالل با 
هدایت پرویز مظلومى،  در کــورس قهرمانى نیاز 
مبرمى به کسب پیروزى مقابل تراکتورسازى امیر 
قلعه نوعى داشتند. در آنسو تیم تبریزى به کسب 
سهمیه آســیایى امیدوار بود و دو تیم با تمام قوا 
مقابل هم قرار گرفتند. بازى با درگیرى هاى شدید 
و تاریخى ســیدمهدى رحمتــى و امیرقلعه نوعى 
آغاز شــد. جو ورزشگاه بشــدت ملتهب شده بود. 
تراکتورســازى در آن بازى بعد از فرازونشیب زیاد 
با نتیجه سه بر دو برنده شد تا استقالل از قهرمانى 

دور شود.

همه نبردهاى امیر با استقالل که جنجالى شد

قهرمان آبى، پراز حاشیه

شهروند| دوباره امیر قلعه نوعى و رویاروشدن با استقالل. جدالى پر از جدال،  انتقام و بدون 
تردید پر از عشق و نفرت! تراکتورســازى و استقالل امروز با چنین شرایطى از ساعت 
45: 17 در ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریز مقابل هم قرار خواهند گرفت که جنگ این 
دو تیم براى کسب مقام نایب قهرمانى حساسیت هاى مسابقه را چند برابر کرده است. 
تراکتورسازى اگر در لیگ برتر عنوان نایب قهرمانى را از دست بدهد، باز هم این شانس را 
خواهد داشت که با قهرمانى درجام حذفى به سهمیه مستقیم لیگ قهرمانان آسیا دست 

پیدا کند، اما استقالل با علیرضا منصوریان براى این که  سال آینده هم درمسابقات آسیایى 
حضور داشته باشند، هیچ راهى ندارند جز این که نایب  قهرمان شوند و براى رسیدن به این هدف 

باید تراکتورسازى را در خانه حریف از پیش رو بردارند.

دوئل دو سرمربى
از دو نسل

اســتقالل،  کنونى  ســرمربى 
پیش از این 6بار به عنوان ســرمربى 
یک تیم لیگ برترى ســابقه رو یا رویى با 
امیر قلعه نوعى را در کارنامه دارد. اولین تقابل 
در لیگ نهم اتفاق افتاد که منصوریان هدایت 
پاس همدان را برعهده داشت و قلعه نوعى هم 
سرمربى سپاهان بود. دراین بازى سپاهان با 
نتیجه 3 بر یک به برترى رسید.  منصوریان 
در دو بــازى رفت و برگشــت نفت تهران با 
استقالل قلعه نوعى در لیگ چهاردهم برنده 
شد و در نبردهاى مستقیم از این مربى جلو 
افتاد. در لیگ پانزدهم هم وقتى قلعه نوعى 
سرمربى تراکتورسازى شد،  در دیدار برابر 
نفت تهران درهفتــه اول نیم فصل دوم 
در ورزشــگاه تختى با یک گل به برترى 
رسید تا دوئل هاى منصوریان و قلعه نوعى 
برابر شود. آخرین نبرد این دو مربى فعلى و 
استاد و شاگرد سابق فوتبال ایران،  به هفته 
سیزدهم لیگ برتر فصل جارى برمى گردد 
که تراکتورســازى با هدایــت قلعه نوعى 
توانســت با نتیجه 2 بر یک در ورزشــگاه 
آزادى استقالل منصوریان را شکست دهد 
تا سومین پیروزى امیر مقابل منصوریان 
به دســت بیاید. حاال اما در تقابل ششــم 
همه منتظر هستند، ببینند چه نتیجه اى 
امروز رقم خواهد خورد. سه دیدار گذشته 
اســتقالل- تراکتورســازى در تبریــز به 
تساوى رســیده اما جالب اینجاست که 
تقابل این دو مربى همیشه برنده داشته 

است!

تقابل شماره 13؛ نحس؟

همه نگران هستند


