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شهروند| امیر قلعه نوعــى یک بار دیگر ثابت کرد 
به چه دلیل پرافتخارترین مربى ایران است؛ سرمربى 
تراکتورسازى در لیگ شــانزدهم بدترین اتفاقات را 
تحمل کرد؛ از محرومیت فیفا و منع حضور 4 بازیکن 
در ترکیب اصلى و ادامه لیگ تنها با 13 بازیکن گرفته 
تا حاشــیه هایى که ازطرف مدیران باشــگاه و البته 
برخى مسئوالن فدراسیون براى تیمش پیش آمد، 
همه و همه مســائلى بود که مى توانست یک تیم را 
به مرز نابودى بکشــاند. قلعه نوعى اما با مبارزه نشان 
داد مى شود بر هرمشــکلى غلبه کرد. تراکتورسازى 
تحت هدایت قلعه نوعى اگرچــه قهرمانى لیگ برتر 
را به پرسپولیس داد اما همچنان فینالیست حذفى 
است و فرصت خیلى خوبى براى نایب قهرمانى دارد. 
او عصرپنجشــنبه هم کار بزرگى انجــام داد. با همه 
حواشى براى ســیزدهمین بار مقابل استقالل قرار 
گرفت و ســومین پیروزى متوالى را به  دســت آورد. 
قلعه نوعى اما ازبرخى حواشى درپایان مسابقه گالیه 

دارد و مى گوید؛ برخى که نان حالل ســر سفره شان 
نمى برند، براى تراکتور داســتان درســت مى کنند. 
گفت وگوى «شــهروند» با امیر قلعه نوعــى را بعد از 
پیروزى بزرگ مقابل تیمــى که همه افتخاراتش در 
لیگ برتر با سرمربى کنونى تراکتورسازى است را در 

ادامه مى خوانید:   
    به روزهاى پایانى یک فصل ســخت نزدیک 
مى شوید؛ شیرینى برد مقابل استقالل خستگى 

را از تن تان بیرون کرده؟
واقعا همان طور که گفتید، بدتریــن فصل دوران 
مربیگــرى ام را مى گذرانم. بعد از بازى با اســتقالل 
اولین کسى که به من زنگ زد، امیرهوتن پسرم بود. 
مى گفت: «بابا موهایت سفید شده. ان شاءاهللا این فصل 
هرچه زودتر تمام شود.» متاسفانه امسال مشکالت 
زیادى را تحمل کردیم، ما تا نیم فصل خوب کار کردیم 
و مدعى اصلى قهرمانى بودیم اما بعد از آن مشکالتى 
که برایمان درست کردند، دیگر کم آوردیم. دوستى 

مى گفت؛ 3 چرخ خودروى تو را پنچر کردند و گفتند 
به مســیر ادامه بده. خداراشکر با این که قهرمانى را از 
دســت دادیم اما خدا به امیر قلعه نوعى عزت داد. من 
همیشه گفتم عزت و ذلت دست آن باالسرى است. از 
برد بازى با استقالل خوشحال شدم، نه به  خاطر خودم 
بلکه به خاطر مردم خوب آذربایجــان. امیدوارم این 
چند بازى را نیز با برد پشت سر بگذاریم و لیگ را خوب 
به پایان برسانیم و اگر خدا خواست، جام حذفى را نیز 

تقدیم هواداران کنیم.
    به مردم آذربایجان اشــاره کردید؛ با توجه به 
اتفاقات بازى هاى قبلى، خیلى ها نگران به حاشیه 
کشیده شدن بازى تراکتور و استقالل را داشتند 

اما اینگونه نشد.
من دست تک تک مردم آذربایجان و خصوصا آن ها 
50، 60 هزار نفرى که پنجشنبه به ورزشگاه آمدند را 
مى بوسم. آنها ثابت کردند فرهنگ این خطه سرفراز 
چیست و به نظر من برنده اصلى دیدار ما با استقالل آن 

مردمى هستند که به ورزشگاه آمدند.
    ســیزدهمین نبرد شما با استقالل به سومین 
برد متوالى تان تبدیل شــد. راز این موفقیت ها 

چیست؟
من جمله شما را تصحیح مى کنم؛ فوتبال جنگ و 
نبرد نیست. فوتبال یک بازى است که همه باید از آن 
لذت ببرند. تمام زیبایى  فوتبال به همین چیزهاست. 
شــما چند شــب پیش بازى بایرن مونیخ و رئال را 
دیدید؛ آن همه اتفاق افتاد و داور هم مقصر بود اما بعد 
از بازى اعضاى دو تیم دســت دادند و همه چیز تمام 
شد. تمام آنهایى که بازى را دیدند، هم لذت بردند. در 
فوتبال اخالق مدارى مهم است. درباره این پیروزى ها 
باید بگویم؛ اول لطف خداست و دوم همت بازیکنان. 
واقعا ازهمه بازیکنانم تشکر مى کنم. ما به علت کمبود 
بازیکن مجبور هستیم چند بازیکن را مصدوم به زمین 
بفرستیم. بچه هایى که قراردادشان با تیم ما 20روز 
دیگر تمام مى شود، معرفت مى گذارند و بازى مى کنند. 
اینها زیبایى هاى فوتبال است. درباره خودم و استقالل 
هم همه چیز روشــن اســت، به  هرحال درفوتبال 
حرفه اى هرکســى براى موفقیت تیمش مى جنگد. 
من امیر قلعه نوعى همیشه هرجا بودم، با همه وجود 
کار کردم و دوست دارم پولى که سر سفره زن و بچه ام 
مى برم، حالل باشد. مثل برخى نیستم که لقمه سر 

سفره شان حالل نیست!
    منظورتان چه کسانى است؟

همان هایى که در زمین بازى اتفاقاتى که دوســت 
داشتند، نیفتاد و بعد از بازى رفتند عکس پیدا کردند 
که مثال بعد از برد مقابل استقالل مشت هایم را گره 

کرده ام. 
    بیشتر توضیح مى دهید؟

آن عکسى که آقایان منتشــر کرده اند، اصال براى 
آخر بازى نیست. اگر دقت کنید، مهدى شریفى درآن 
عکس کاور به تن ندارد، درحالى  که مهدى هنگام گل 
محمد ابراهیمى با کاور خوشحالى مى کند. بروید فیلم 
بازى را نگاه کنید، اتفاقا دوربین روى شریفى مى آید 
و مشخص است او کاور بر تن کرده است. عکسى که 
آقایان براى ما َعلــم کردند، مربوط به صحنه دیگرى 

است که من مى خواهم دســتم را روى سرم بگذارم 
و یک عکاس چند صدم ثانیه عکس گرفته اســت. 
متاسفانه درهمه جاى دنیا دنبال لذت بردن از فوتبال 
هستند،  آن وقت ما دنبال این هستیم که آیا قلعه نوعى 

مشت گره کرده یا نه. 
    گفتید برخى عمدا این عکس را منتشر کردند؛ 

انگار مى دانید چه کسانى هستند...
بله، خوب هم مى دانم. اینها طرفداران اســتقالل 
نیستند، برخى افراد خاص هستند که دشمنى شان 
با امیر قلعه نوعى را به باالترین حد رســانده اند. من 
نمى دانم دنبال چه چیزى هستند اما ان شاءاهللا خدا 

به راه راست هدایت شان کند.
    از این بحث بگذریم، آینده براى امیر قلعه نوعى 

در تراکتور چطور رقم مى خورد؟
ما اکنون تمام هدفمان موفقیت در بازى هاى آینده 
است. دو بازى در لیگ داریم که مى خواهیم با قدرت 
انجام دهیــم و نایب قهرمانى مان را مســجل کنیم. 
درحذفى نیز باید نفت را ببریــم. امیدوارم این اتفاق 
بیفتد و شرمنده مردم آذربایجان نشــوم. ان شاءاهللا 

بتوانیم یک جام به این هواداران هدیه کنیم.
    در تراکتورسازى مى مانید؟

من همیشــه گفته ام آرزوى هرمربى بزرگى است 
که درتراکتورســازى کار کند، چه برســد به من که 
یک مربى کوچک هستم. منتهى شاید اصال باشگاه 
مرا نخواهد. به نظرم بایــد تا پایان فصل صبر کنیم و 
بعد در این خصوص نظر بدهیم. درحال حاضر تمام 

تمرکزم روى 3 بازى باقیمانده تا پایان فصل است.

شهروند| در حالى که قرار بود سعید عبدولى دارنده 
مدال برنــز المپیک 2016 به دلیل حضور نداشــتن در 
اردوى تیم ملى در مســابقات قهرمانى آسیا و بازى هاى 
همبستگى اسالمى حضور نداشته باشد اما با تسامح کادر 

فنى تیم ملى کشتى او درنهایت تعجب به اردو اضافه شد.
ناز کردن عبدولى براى تیم ملى

بعــد از المپیک به بهانه این که از نظر روحى شــرایط 
خوبى ندارد فقط چند روز قبل از برگزارى جام جهانى به 
اردوى تیم ملى اضافه شد و اعتراضات زیادى به رفتارش 
را دید اما کادر فنى مخالفتى با حضور او در اردو نکرد. این 
بار هم در آستانه برگزارى مسابقات کشورهاى اسالمى و 
قهرمانى آسیا او دوباره ناز کردن براى تیم ملى را آغاز کرده 

چون اطمینان دارد نازش خریــدار دارد. وقتى ترکیب 
تیم ملى کشتى فرنگى براى دو رقابت مهم پیش رو اعالم 
شد، نام ســعید عبدولى در این لیست وجود نداشت و 2 
کشتى گیر جوان جانشین او شده بودند. با اعالم کادر فنى 
تیم ملى عبدولى گفته بود تنها حاضر است در بازى هاى 
همبستگى اسالمى کشتى بگیرد آن هم به شرطى که در 
تمرینات تیم ملى حاضر نشود که این موضوع با مخالفت 

اشکانى مواجه شد و نام او از لیست خط خورد.
ادامه دوران کشتى گیر ساالرى

این اتفــاق باعث خوشــحالى بود چرا که نشــان 
مى داد عصر کشتى گیر ســاالرى به پایان رسیده اما 
فقط چند دقیقه بعد سرمربى تیم ملى در مصاحبه با 

سایت فدراسیون کشتى اعالم کرد:   «سعید عبدولى 
به اردو دعوت شده و نام وى نیز در لیست نفرات 
اعزامى به بازى هاى کشــورهاى اســالمى قرار 
گرفت البته به این شرط که وى در مدت زمان 
باقیمانــده تا ایــن رقابت هــا تمریناتش را به 
خوبى پشت ســر بگذارد و از آمادگى مطلوبى 
برخوردار باشــد.» ظاهراً اعضاى شوراى فنى 
تیم ملى هم مخالفتى با این تصمیم نداشتند 
تــا عبدولى کــه در مســابقات جام جهانى 
هم عملکرد ضعیفى داشــت بدون تمرین و 
حضور در اردو به مسابقات پیش روى تیم ملى

 اعزام شود.

رفتار غیرمنتظره کادرفنى کشتى فرنگى در قبال یک ستاره

عبدولى ناز کرد و ملى پوش شد!

گفت وگوى «شهروند» با امیر قلعه نوعى بعد از سومین پیروزى متوالى مقابل استقالل

زورشان در زمین نرسید، جوسازى  کردند
 هواداران، فرهنگ مردم آذربایجان را به رخ کشیدند      پسرم گفت بابا موهایت سفید شده
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  چلســى-تاتنهام(23:15) امشــب اولین دیدار 
نیمه نهایى جام حذفى انگلیس را برگزار مى کنند.

   هفته 33 لیگ جزیره امروز بــا 4 دیدار پیگیرى 
مى شــود کــه در مهمترین بــازى اســپانیول-

اتلتیکومادرید(23:15) به مصاف هم مى روند.
   6 دیدار از هفته ســى ام بوندس لیگا امروز برگزار 
مى شود که طى آن بایرن مونیخ-ماینتس(18:00) با 

هم روبه رو مى شوند.
فیورنتینــا- و  آتاالنتا-بلونیــا(20:30)   
اینترمیالن(23:15) دو دیدار امشب سرى آ را برگزار 

مى کنند.
   رقابت هاى اسنوکر قهرمانى آسیا از امروز با حضور 

نمایندگان ایران در قطر برگزار مى شود.

تیتربازى

  محمد انصارى در اردوى پرسپولیس در عمان 
مصدوم شد تا حضورش در بازى با الهالل در هاله اى 

از ابهام باشد.
   بیــژن زرنــگار، اولیــن رئیس فدراســیون 
شمشیربازى بعد از انقالب، در 78سالگى دار فانى را 

وداع گفت.
   تیم ملى فوتبال ســاحلى ایران پس از سفرى 
طوالنى وارد محل برگــزارى جام جهانى 2017 در 

باهاما شد.
   با اعالم  جمهورى آذربایجان شرکت کنندگان 
و خبرنگاران بــراى حضور در این کشــور در زمان 

بازى هاى کشورهاى اسالمى نیازى به ویزا ندارند.
   تیم هاى بسکتبال پتروشــیمى و نفت آبادان 
هفته نهم مرحله گروهى لیگ برتر را با برد بیش از 

100 امتیاز پشت سرگذاشتند.
   یوگو ایهاگو، بازیکن پیشــین تیم ملى فوتبال 

انگلیس به دلیل ایست قلبى درگذشت.
  فیفا و معاون نخست وزیر روسیه به درخواست 
ســناتور آمریکایى بــراى لغو میزبانى روســیه از 

جام جهانى 2018 پاسخ منفى دادند.
  اولین گروه تیم ملى وزنه بردارى راهى مشهد شد 
تا از آن جا با اتوبوس به ترکمنستان محل برگزارى 

مسابقات قهرمانى آسیا راهى شود.

از فوتبال| هادى  خداحافظى هادى عقیلى 
عقیلى، مدافع سابق تیم ملى و تیم هاى پرسپولیس، 
سایپا و سپاهان که آخرین بار در لیگ پانزدهم براى 
ســپاهانى ها به میدان رفته بود، به طور رســمى از 
دنیاى فوتبال خداحافطى کرد. عقیلى که به دلیل 
اختالف با مســئوالن تیم سپاهان در لیگ فعلى به 
میدان نرفت سال هاست با این تیم در میادین حضور 
یافت و درحالى که با پیشنهادات متفاوتى روبه رو بود 
درنهایت ترجیــح داد آخرین پیراهنى که در زمین 
چمن به تن کرد همان پیراهن طالیى سپاهان باشد. 
او در نامه خداحافظى اش نوشت:  «وقت آن رسیده که 
میخى به دیوار بکوبم و استوك هاى فوتبالم را آویزان 
کنم. اگرچه همیشه دوست داشتم وداعم از فوتبال با 
پیراهن طالئى سپاهان باشه اما باید واقع بین  باشم 

که این کار برایم مقدور نیست.»
جوانان ایران حریفان خود را شــناختند| 
بازى هاى مقدماتى در ســال 2017 زیر 19 ســال 
برگزار مى شود و در سال 2018 هم شاهد برگزارى 
دور نهایى این بازى ها خواهیم بود. طبق قرعه کشى 
انجام شــده جوانان ایــران در گــروه E با تیم هاى 
فلسطین، اردن و سوریه هم گروه شد تا براى دریافت 
جواز صعود به مصاف آنها برود. تیم ملى فعلى جوانان 
در دوره اخیــر جام ملت ها در جمــع 4 تیم نهایى 
حضور داشت و توانست جواز حضور در جام جهانى 
2017 کره جنوبــى را دریافت کند. رقابت هایى که 

اواخر ماه جارى آغاز خواهد شد.
قهرمانى نوجوانان تکواندو در آسیا| نهمین 
دوره مســابقات تکواندوى قهرمانى نوجوانان آسیا 
که از صبح روز چهارشــنبه در قزاقستان آغاز شده 
بود، پــس از 3 روز پیــکار 246 تکوانــدوکار از 22 
کشور، عصر دیروز به پایان رسید و تیم ملى تکواندو 
کشورمان(مجموع دختران و پسران) با کسب 13 
مدال رنگارنگ بر سکوى قهرمانى قاره آسیا ایستاد. 
در این رقابت ها تیم ملى کشــورمان با 9 مدال طال، 
سه نقره و یک برنز قهرمان شد. کره جنوبى با 8 مدال 
طال، 4 نقره و 3 برنز بر سکوى نایب قهرمانى ایستاد 
و تایلند با 2 طال، 2 نقره و 2 برنز عنوان سوم را بدست 

آورد. 
بخشش جریمه 10 درصدى تراکتورسازان| 
بعد از برترى تراکتورسازان مقابل استقالل در هفته 
28 لیگ برتر مدیرعامل باشگاه تبریزى به رختکن 
رفت و از بخشش 10 درصدى بازیکنان این تیم خبر 
داد. ایوب ذوالفقارى، سرپرست تیم تراکتورسازى با 
تأیید این خبر گفت: «آجورلو با حضور در رختکن 
از بخشیده شــدن آن جریمه 10 درصدى خبر داد. 
البته هنوز این موضوع قطعى نیست و باید باشگاه به 

صورت رسمى آن را اعالم کند.»

خارج از گود 

شهروند| با انجام قرعه کشى مرحله نیمه نهایى 
لیگ قهرمانــان اروپا 4 تیم حاضــر در این مرحله 
حریفان خود را شناختند. بر این اساس رئال مادرید 
و اتلتیکومادرید دربى مادریــد را برگزار مى کنند و 
موناکو و یوونتوس به مصاف هم مى روند. دیدارهاى 
رفت، ســه شنبه 12 اردیبهشــت و چهارشنبه 13 
اردیبهشــت ماه برگزار خواهند شــد و دیدارهاى 
برگشــت، نوزدهم و بیستم اردیبهشــت ماه انجام 

خواهند شد.
اتلتیکو به دنبال انتقام

رئال با حذف بایرن و اتلتیکو با حذف لسترسیتى 
پاى بــه نیمه نهایى لیــگ قهرمانان گذاشــته اند. 
شاگردان ســیمونه ســال هاى 2014 و 2016 دو 
فینال لیگ قهرمانان را به رئال باخته اند و دوســت 
دارند انتقام سختى از همشهرى خود بگیرند. قطعا 
هــواداران اتلتیکو ترجیح مى دادنــد با تیم دیگرى 

غیراز رئال در این مرحله رو در رو شوند.البته همین 
انگیزه براى انتقــام گرفتن مى تواند بهترین محرك 
براى بازیکنان اتلتیکو باشد تا شکست هاى قبلى را 
مقابل رئال جبران کنند.رئال امســال در اللیگا هم 
از اتلتیکو موفق تر بــوده و 4 امتیاز از این تیم گرفته 
اســت. باید دید این بار کهکشــانى ها باز هم پیروز 
مى شوند یا پسران ماتریکس به سلطه همسایه خود 

پایان مى دهند؟
نبرد بانوى پیر و شاهزاده ها

دیگر نبرد جــذاب مرحلــه نیمــه نهایى لیگ 
قهرمانــان اروپا، بیــن موناکو و یوونتــوس برگزار 
مى شود. یوونتوس با تحقیر کردن بارسلونا توانست 
به مرحله نیمه نهایى لیگ قهرمانان برسد و حریف 
موناکویى شود که بورســیا دورتموند را حذف کرده 
اســت. موناکو و یوونتوس پیش از ایــن یک بار در 
مرحله یــک چهارم نهایــى لیگ قهرمانان   ســال 

2015 به مصاف هم رفته بودند که درنهایت با صعود 
بیانکونرى ها همراه شــد.یوونتوس که توانســته با 
آلگرى نتایج خوبى بگیــرد و به هر آنچه مى خواهد 
برســد، به این امید پا بــه فینال لیــگ قهرمانان 
مى گذارد تــا بتواند بعد از ســال ها طعم حضور در 
فینال را بچشــد.جان لوییجى بوفون، که همیشــه 
کلید طالیى یووه است براى تکمیل افتخاراتش به 
مدال طالى لیگ قهرمانان نیاز دارد و امسال بهترین 

فرصت براى تحقق این رویا است.

قرعه کشى نیمه نهایى لیگ اروپا
همزمان با مشخص شدن تکلیف نیمه نهایى لیگ 
قهرمانان، دور نیمه نهایى رقابت هاى لیگ فوتبال اروپا 
هم قرعه کشى شد که تیم هاى آژاکس آمستردام با 
المپیک لیون و ســلتاویگو با منچستریونایتدحریف 
شدند. دیدارهاى رفت 11 اردیبهشت  و برگشت در 
تاریخ 21 اردیبهشت انجام خواهند شد. برنده دیدار 
آژاکس و لیون در فینال لیگ قهرمانان اروپا در شهر 

سولنا به عنوان میزبان به میدان خواهند رفت.

نیمه نهایى لیگ قهرمانان اروپا قرعه کشى شد

دربى اسپانیایى و کار آسان یوونتوس

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

خشم امید ابراهیمى
امید ابراهیمى که در این فصل 
مثل چند ســال اخیــر جزو 
استقالل  بازیکنان کلیدى 
در  مى شــود،  محســوب 
تراکتورسازى  مقابل  دیدار 
به شــکلى عجیــب عصبانى 
شــد.  هافبک ملى پوش اســتقالل 
خطاى شــدیدى روى على طاهران، بازیکن جوان 
تیم تبریزى انجام داد و با کارت زرد داور روبه رو شد. 
چند دقیقه بعد بازیکن تراکتورسازى به قصد جبران 
این تکل شدید، روى پاى ابراهیمى رفت که همین 
موضوع باعث عصبانیت شــدید هافبک باتعصب 
استقاللى ها شــد. در جریان این اتفاق هر کدام از 
بازیکنان تراکتورسازى و حتى استقالل قصد کنترل 
ابراهیمى را داشتند، موفق نبودند و این بازیکن به 
شــکلى عجیب آنها را از خود دور مى کرد. علیرضا 
منصوریان هم بعد از بازى با دفاع از ابراهیمى، بازیکن 
جوان تراکتورســازى را به توهیــن علیه بازیکنان 
استقالل متهم کرد، اگرچه طاهران این مسأله را رد 
کرده است: «ابراهیمى بازیکن بزرگى است و براى او 
احترام قائلم. نمى دانم دلیل عصبانیتش چه بود اما 
من به او توهین نکردم.» بعد از این بازى اینستاگرام 
اســتقالل تصویرى از زخم روى گــردن ابراهیمى 

منتشر کرد و او را یک بازیکن باتعصب قلمداد کرد. 

الکســاندر چیریــچ، 
ســرمربى تیم ملــى 
واترپلــو: این که بگوییم 
چه مقامــى در رقابت هاى 

کشــورهاى اسالمى کسب 
مى کنیم درست نیست/در مورد 

عملکرد تیم ملى باید بگویم که ما صد درصد تالش 
خود را مى کنیم/ مهمترین چیزى که در نظر داریم 
هماهنگى در پست هاى مختلف براى دفاع کردن 
است/  واترپلو خیلى بیش تر از آن که به نظر مى رسد 

مجموعه بزرگ و پیچیده اى است

ســیدجالل حسینى، 
کاپیتان پرســپولیس:   
قهرمان شدن از برد در دربى 
خیلى مهم تر است/ آمدن 
پرســپولیس  به  رضاییان 

کمک کرد اما بایــد بگویم که 
هیچ گاه هیچ بازیکنى نمى تواند با حاشــیه هایش 
پرسپولیس را زمین بزند/ برانکو هیچ وقت بازیکنش 
را تخریب نمى کند/ به خاطر پنالتى طارمى مقابل 
ماشین ســازى از برانکو عذرخواهى کــردم/ براى 
کرانچار کم نگذاشــتم اما شایعه شــد او به برانکو 
گفته من را جذب نکند/ دوســت دارم پرسپولیس 
به گونه اى بسته شود که در آسیا به موفقیت برسد/ 
به هیچ عنوان به مربیگرى فکر نمى کنم/ با پیراهن 

ملوان از فوتبال خداحافظى مى کنم

منصوریان،  علیرضــا 
اســتقالل:  سرمربى 
بازیکنان استقالل خسته 
هســتند/ اگــر شــانس 
نداشــته باشیم، بى رحمى 

را مى  بینیــم/ مى توانســتیم 
تراکتورسازى را شکست دهیم اما عادالنه ترین نتیجه 
مساوى بود که ما این بازى را با یک گل واگذار کردیم/ 
بازیکنان در طول جریان بازى شــاید عصبى بازى 
کنند ولى آن بازیکنى که با امید ابراهیمى درگیر شد 

باید به امید ابراهیمى احترام بگذارد

ســرمربى  بنتو،  پائولو 
پیشین المپیاکوس: من 
انصارى فرد را نمى خواستم 
و جــذب او کار مدیــران 
المپیاکوس بود/ افرادى در 

گروه فنى المپیاکوس کیفیت 
بازیکنان را مورد بررسى قرار مى دادند 

و به همین دلیل چنین نتیجه اى درباره انصارى فرد 
حاصل شــد/ گفته بــودم که انصارى فــرد پس از 
هماهنگ شدن با تیم المپیاکوس مورد استفاده قرار 
خواهد گرفت/ انصارى فرد بازیکنى است که نیاز به 

زمان براى هماهنگى داشت

تریبونچهره روز

AFC هجوم سرخابى ها به صفحه

این روزها به هر صفحه یا پســتى در اینستاگرام 
سر بزنید، در آن جا شــاهد دعوا یا کل کل ایرانى ها 
خواهید بود. این اتفاق وقتى شدت بیشترى به خود 
مى گیرد که پســت مورد نظر به گونه اى با ایرانى ها 
مرتبط باشد. مثل همین پست اخیر AFC که در آن 
قهرمانى پرسپولیس در لیگ برتر ایران تبریک گفته 
شده اســت.قطعاً AFC به تمام قهرمانان لیگ هاى 
کشورهاى آســیایى تبریک مى گوید و صحنه اى از 
جشن قهرمانى را منتشر مى کند اما برخى از کاربران 
ایرانى اینستاگرام وقتى عکس قهرمانى پرسپولیس 
 AFC ،را در صفحه کنفدراسیون فوتبال آسیا دیدند
را متهم به پرسپولیســى بودن کردند! جالب تر این 
است که تعدادى از هواداران پرسپولیس انگار اصل 
موضوع را فراموش کرده انــد و زیر عکس قهرمانى 
تیمشان مشغول به کرى خوانى با استقاللى ها شدند. 
البته اســتقاللى ها هم کم نیاوردنــد و براى این که 
کرى خوانى پرسپولیســى ها را بى جواب نگذارند 
کامنت هاى تندى براى هواداران پرسپولیس منتشر 
کردند و انتظار 10 ســاله هواداران ایــن تیم براى 

قهرمانى را به باد تمسخر گرفتند. 

اینستاگرام
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