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ذره بین
حمله مسلحانه به داور دردسرساز شد

تهدید یونان به اخراج از فیفا
شهروند| اتفاق عجیبی که مالک باشگاه پائوک 
یونــان در پایان دیدار تیمش مقابــل آ.ا.ک آتن در 
جریان سوپرلیگ این کشــور رقم زد، حاال فوتبال 
یونان را به بحران بزرگی برده اســت. بعد از تعلیق 
سوپرلیگ یونان توسط دولت این کشور، حاال فیفا 
پشت ماجرا قرار گرفته و فدراسیون فوتبال یونان را 

تهدید اخراج از فدراسیون جهانی کرده است.
تهدید مالک مسلح!

یکشنبه شب گذشــته در جریان دیدار پائوک و 
آ.ا.ک آتن در سوپرلیگ یونان اتفاق عجیبی رخ داد. 
درحالی  که تا دقایق پایانی بازی با تساوی بدون گل 
در جریان بود، پائوک در دقیقه 90 به گل رسید، اما 
داور مسابقه با آفساید اعالم کرد گل، آن را نپذیرفت 
تا جنجالی بزرگ رخ بدهد. حملــه بازیکنان تیم 
میزبان به داور بازی را به تنش کشید و سپس ورود 
مالک باشــگاه پائوک به زمین همه  چیــز را به هم 
ریخت. ساویدیس که از افراد شناخته شده در یونان 
اســت، به عنوان مالک پائوک درحالی  که ُکلت به 
کمر بسته بود، وارد زمین شد و به سمت داور رفت. 
او و همراهانش با کنارزدن ماموران امنیتی شــروع 
به تهدید داور با اســلحه کردند. جالب این که بعد از 
دو سال وقفه داور از ترس جانش هم که شده، تصمیم 
گرفت گل پائوک را مورد پذیــرش قرار دهد و تیم 

میزبان برنده از زمین خارج شود.
تعلیق سوپرلیگ توسط دولت یونان

چند ساعت بعد از ماجراهای رخ داده در مسابقه 
مذکــور دولت یونان تصمیمی انتحــاری گرفت و 
دستور به تعلیق ســوپر لیگ یونان داد. همچنین 
رئیــس دولت یونان خواســتار دســتگیری ایوان 
ساویدیس شــد. با این حال، حرکت رئیس باشگاه 
پائوک در همه جــا با واکنش همراه شــد. پانوس 
اســکورلتیس وزیر داخلی یونان در این خصوص 
گفت: »اتفاقی که افتاد، حمله به افتخار فوتبال یونان 
بود. به باشگاه و هوادارانش آسیب رساندند. کسی که 
مسلح وارد زمین می شود، عمل ناپسندیده ای انجام 

داده و به هیچ وجه نمی توان این اتفاق را پذیرفت.«
فیفا تهدید کرد

مجموع اتفاقات رخ داده در سوپرلیگ یونان باعث 
نگرانی مقامات فدراســیون جهانی فوتبال شد و به 
همین خاطر فیفا این کشــور را تهدید به اخراج از 
زیرمجموعه خود کرد. فیفا یک بیانیه به فدراسیون 
فوتبال یونان فرستاد و خواستار حل شرایط کنونی 
فوتبال کشــورش شد. این ســازمان از فدراسیون 
فوتبال یونان خواست خیلی زود این مسأله را حل 
کند و هشــدار داد اگر نتواند شرایط را سامان دهد، 
این فدراســیون را به حالت تعلیق درخواهد آورد. 
همچنین این کشــور را از رقابت هــای ملی و هم 

بین المللی محروم خواهد کرد.

ورزش جهان

اخراج موقت کرگر از شبکه اسکای به خاطر 
رفتار ناشایســت| جیمی کرگر، بازیکن سابق 
لیورپول به دلیل پرتاب آب دهان به ســمت یکی از 
هواداران منچستریونایتد به شکل موقت از شبکه 
اسکای انگلیس اخراج شد. فیلمی از جیمی کرگر 
نشــان می دهد که او پشــت فرمان خودروی خود 
پس از جر و بحث با هوادار منچستریونایتد و دختر 
14ســاله اش در خودروی کناری  به سمت آنها آب 
دهان پرتاب کرد. اسطوره باشگاه لیورپول بابت این 
رفتارش عذرخواهی کرد اما شبکه اسکای این کار را 
کافی ندانست و به همین دلیل مدافع سابق لیورپول 
را از ادامه کارشناســی برای برنامه های فوتبالی این 

شبکه منع کرد.
مورینیو: سرمربی تیم ملی ایتالیا نمی شوم| 
ژوزه مورینیو تأکید کــرد که مربیگری در تیم ملی 
ایتالیا جزو برنامه های او نیســت. آتــزوری از زمان 
ناکامی اش برای صعود به جام جهانی 2018 و اخراج 
جامپیرو ونتورا در ماه آبان، بدون مربی بوده است و از 
مربیان فراوانی به عنوان کاندیداهای هدایت این تیم 
نام برده شده است. مورینیو اما تأکید کرد که جزو این 
دسته از مربیان نیســت. او گفت: »هدایت تیم ملی 
ایتالیا را قبول نمی کنم. نه به این دلیل که عالقه ای 
ندارم به خاطر این که این کشور مربیان بزرگی دارد.«

دهن کجی گواردیوال به انگلیسی ها بعد از 
جریمه روبان زرد| هنوز یک هفته از مجازات شدن 
پپ گواردیوال با جریمه نقدی 20 هزار پوندی به خاطر 
استفاده از روبان زرد روی یقه کتش به نشانه اعتراض 
به حبس چند تن از فعاالن جنبش استقالل طلبی 
ایالت کاتالونیــا نمی گذرد که جنجــال جدیدی 
درباره این موضوع شــکل گرفته اســت. گروهی از 
رسانه های انگلیس مدعی شــده اند که گواردیوال با 
وجود توبیخ شدن از سوی کمیته انضباطی به دلیل 
حرکاتی که مبلّغ مسائل غیر فوتبالی است، روبان 
زردی که برایش دردسرساز شده را هنگام ورودش 
به نیمکت منچسترسیتی پیش از بازی اخیر در خانه 
استوک سیتی و درســت پیش از به صدا درآمدن 

سوت  بازی، از روی کت خود برداشته است.
اعتراض خبرنــگاران ایتالیایی به توهین  
ساری به یک خبرنگار زن| اتحادیه خبرنگاران 
منطقه کامپانیای ایتالیا )استانی که شهر ناپل مرکز 
آن است( از مائوریسیو ساری، سرمربی تیم فوتبال 
ناپولی به اتهام تبعیض جنسیتی و رفتار ناشایست 
با یــک خبرنگار زن در کنفرانــس خبری اخیرش 
پس از بازی ناپولــی برابر اینتر انتقاد کرد. این اتفاق 
جنجالی یکشنبه شب پس از تســاوی بدون گل 
ناپولی و اینتر در ورزشگاه جوزپه مه آتزا رخ داد وقتی 
که سرمربی آبی پوشان شهر ناپل در پاسخ به سوال 
یک خبرنگار زن که از او پرسید آیا تیمش در کورس 
قهرمانی سری A تسلیم یوونتوس شده است، به او 
گفت: تو یک زنی، آدم خوبی هست، پس به همین 
دلیل نمی توانم به تو بگویم که خفه شــو!« با وجود 
عذرخواهی ســاری همچنان جنجال بر ســر این 

موضوع ادامه دارد.

کیوسک

نایک کلید نیمار است

روزنامه اســپانیایی »آس« با انتشار عکسی از 
نیمار ســتاره برزیلی تیتر زد: »نایک کلید نیمار 
اســت.« این روزنامه اعالم کــرد در صورتی که 
اسپانسر البســه نیمار راضی به حضور او در رئال 
شــود، او در تابســتان پیراهن کهکشــانی ها را 

می پوشد.

چالش سرپایی اینتر و میالن

روزنامه »گاتزتا دلو اســپورت« با انتخاب تیتر 
»چالش سرپایی اینتر و میالن« به حضور این دو 
تیم در میانه جدول سری آ اشاره کرد. این روزنامه 
از دالیل افت دو تیم مطرح ایتالیا در ســال های 

گذشته پرده برداشت.

شایعه روز

توافق با کی روش تا 2019؟
در حالــی که این 
روزهــا فدراســیون 
ســرگرم  فوتبــال 
نامزدهای  بررســی 
سرمربیگری تیم ملی 
امید اســت، تمدید 
قــرارداد ســرمربی 

تیم ملی هم در دستور کار مسئوالن فدراسیون 
قرار دارد. روز گذشته شــنیده شد در تازه ترین 
جلسه ای که بین مهدی تاج و سرمربی تیم ملی 
فوتبال برگزار شده توافقات نسبی بین طرفین 
برای تمدید قرارداد حاصل شــده است. ظاهرا 
توجه به شــرایطی که در نشســت آخر این دو 
گذشته به نظر می رسد باید کی روش را سرمربی 
ایران در جام ملت های آســیا در  سال 2019 در 
کشور امارات دانســت و این مرد پرتغالی برای 
تمدید قرارداد به مهدی تاج چراغ ســبز نشان 
داده است. قرارداد فعلی کی روش با فدراسیون 
فوتبال تا پایان جام جهانی 2018 روسیه است و 
از مدت ها قبل زمزمه هایی مبنی بر پیشنهادات 
اغوا کننده از سوی کشورهای آسیایی و آفریقایی 
به کی روش شنیده می شــد که ظاهرا همزمان 
با همین اخبارها فدراســیون فوتبال هم برای 
ماندگار کردن کی روش در تیم ملی ایران جلسات 
خود را با او برای تمدید قرارداد آغاز کرده است. 
این درحالی است که کی روش در ماه های اخیر 
حاشیه ها و جنجال های زیادی را در فوتبال ایران 
تجربه کرده که آخرین مورد آن منتشــر شدن 
قراردادش بود که حسابی مرد پرتغالی را عصبانی 

کرد.

آن سوی مرز

 طارمی و اشنایدر
برگ برنده های الغرافه

ســرمربی الغرافه قطر برای رســیدن به نتایج 
دلخواهــش روی زوج ایرانی-هلندی خود تأکید 
زیادی دارد. روزنامه القطر به بررسی وضع تیم الغرافه 
پرداخته و در این گزارش تأکید کرده که طارمی و 
اشــنایدر دو برگ برنده مهم برای این تیم هستند. 
این روزنامه در گزارش خود نوشــته است: »یکی از 
وزنه های تیم الغرافه وسلی اشنایدر است. این هافبک 
هلندی در بازی اخیر خود عالوه بر ارسال یک پاس 
گل، دو گل هم به ثمر رسانده تا به مهره ای تاثیرگذار 
به خصوص در خــط حمله الغرافه تبدیل شــود و 
سرمربی این تیم حساب ویژه ای روی وی باز کند. 
دومین بازیکن تاثیرگذار الغرافه، مهاجم ایرانی این 
تیم، یعنی مهدی طارمی لقب گرفته است. بازیکنی 
که قدرت هجومــی و حمل توپ فراوانــی دارد و 

می تواند گل های مهمی برای الغرافه به ثمر رساند.«

 شرایط مشابه کی روش
با رقیب مراکشی

سرمربی تیم ملی مراکش برای تمدید قرارداد با 
شیرهای اطلس شرایطی مشابه به سرمربی تیم ملی 
کشورمان دارد. روزنامه »االخبار« مراکش خبر داد 
که رنار، سرمربی تیم ملی مراکش تمدید قراردادش 
با فدراسیون فوتبال این کشور را رد کرد و موضوع 
تمدید را به بعد از جام جهانی 2018 روسیه موکول 
کرد که شرایط او دقیقاً مانند سرمربی تیم ملی ایران 

است.
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عکس نوشت

ناکام های ورزشگاه ابوظبی
شاگردان امیر قلعه نوعی در امارات به شکل عجیبی غافلگیر شدند و بازی را با 3 گل واگذار کردند. آنها پس 
از مسابقه به شدت ناراحت بودند اما قاب ناکاِم روز به هواداران سبزپوش ذوب اختصاص دارد. آنها از ایران 
خودشان را به کشور همسایه رسانده بودند تا جشن صعود را در این کشور بگیرند اما اوضاع آنطور که باید 

پیش نرفت تا وضع برای صعود سخت و سخت تر شود.

نوستالژی

معاون سازمان تربیت بدنی در فینال برندگان آسیا
جام برندگان باشگاه های آسیا در فصل 1993-1992 سومین دوره خود را پشت سر گذاشت که پرسپولیس 
و نیسان ژاپن به دیدار نهایی راه پیدا کردند. پرسپولیس در بازی رفت در یوکوهاما به تساوی یک بر یک رسید اما 
در بازی برگشت یک بر صفر شکست خورد تا جام قهرمانی را از دست بدهد. عکس باال مربوط به مسابقه برگشت 

است که نصراهلل سجادی، معاون وقت سازمان تربیت بدنی و جالل چراغپور در آن مشخص هستند.
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شهروند| ورزشگاه آزادی 77 هزار و 116 صندلی 
دارد؛ به این صورت برای هر مسابقه تنها باید همین 
تعداد بلیت به هواداران فوتبال فروخته شود! اما چرا 
برای تمام بازی های بزرگ تماشــاگران بیشتری به 
ورزشــگاه آزادی می آیند؟ به واقع مدیران فدراسیون 
فوتبال و باشگاه های پرســپولیس و استقالل برای 
هر دیدار مهم چه میزان بلیت فروشــی می کنند که 
همیشه تماشاگر بیشــتر از ظرفیت واقعی آزادی به 
ورزشــگاه می آید؟! بازی اخیر استقالل مقابل العین 
که با استقبال نزدیک به 90 هزار تماشاگر همراه بود، 
باعث شد دوباره به طرح این سوال بپردازیم و از زوایای 

مختلف علت آن را بررسی کنیم.
باز هم حضور مردم بیشتر از گنجایش آزادی

اینکه فوتبال ایران هنــوز فاصله زیادی با برگزاری 
یک مسابقه فوتبال مهم با استانداردهای بین المللی 
دارد، بر هیچ کسی پوشیده نیست. یک مسابقه فقط 
در اتفاقات 90دقیقه زمین فوتبال خالصه نمی شود 
و یکی از مهمترین عوامل سازماندهی مسائل مربوط 
به ورود و خروج تماشاگران است که ارتباط مستقیم 
با نظم ورزشگاه دارد. هرچند حضور پرشور طرفداران 
اســتقالل در بازی حساس و حیثیتی مقابل العین با 
هیچ حاشیه و پرتاب مواد منفجره و اشیای مختلف 
به درون زمین همراه نبود و هیــچ آتویی به اعراب و 
کنفدراسیون فوتبال آسیا داده نشد،  اما سوال بزرگ 
فجایع مربوط به ترافیک وحشتناک اطراف ورزشگاه و 
حضور مردم بیش از گنجایش آزادی بود. به هرصورت 
حضور بیش از 15 هزار نفر از ظرفیت 77 هزار و 116 
نفری آزادی ابهام بزرگی اســت که به راحتی نباید از 

کنار آن گذشت. 
ماجرای سهمیه بلیت های رایگان و بازار سیاه

معموال در هرمسابقه چندین  هزار بلیت به صورت 
رایگان در اختیار باشگاه ها،  فدراسیون فوتبال،  سازمان 
لیگ و حتی وزارت ورزش قرار می گیرد تا در اختیار 
افراد مختلف قرار داده شــود و این افراد بتوانند بدون 
پرداخت هزینه بلیت به استادیوم بیایند. البته هیچ وقت 
اطالع رسانی شفافی درباره این سهمیه بندی بلیت بین 
ارگان هایی که به آن اشاره شد، انجام نشده است و فقط 
می توان اشاره داشت که برای هر مسابقه چندین هزار 
نفر به صورت رایگان به اســتادیوم ها می آیند و هیچ 
بعید نیست برخی از افرادی که به این شکل بلیت به 
دســت می آورند، به عامالن ایجاد بازار سیاه بلیت در 

روز بازی های مهم تبدیل شوند. پس می توان نتیجه 
گرفت درآمد باشــگاه ها و فدراسیون برای مسابقات 
مهم تیم ملی از بلیت فروشی به تعداد دقیق صندلی  
جایگاه های مختلف طبقه اول و دوم ورزشگاه آزادی 

نیست.
یک سوال تکراری

آیا راهرو جای نشستن است؟
یک ســوال تکــراری که حتــی قبــل از دربی 
هشتاد وششم پایتخت هم از مسئوالن فوتبال ایران 
پرسیدیم و هیچ توجهی به آن نداشتند را دوباره تکرار 
می  کنیم؟ آیا راهرو بین سکوهای مختلف طبقه اول 
و دوم آزادی جای نشستن اســت؟ مگر راهرو محل 
رفت وآمد تماشاگران به داخل و بیرون و قسمت های 
مختلف ورزشگاه نیســت؟ پس چرا وقتی قرار است 
بازی مهمی برگزار شود،  نزدیک به 10 هزار تماشاگر 
در راهروها می نشینند؟ بلیت برای صندلی های آزادی 
فروخته می شــود اما چرا در بازی های حســاس در 
راهروها جای سوزن انداختن هم نیست؟ یک سوال 
دیگر! چرا در مسابقات حساس نزدیک به 7 تا 8 هزار 
تماشــاگر در طبقه دوم باید به صورت ایستاده بدون 
این که جایی برای نشســتن داشته باشند، مسابقه را 
تماشــا کنند؟ اگر اتفاقی برای این مــردم رخ بدهد، 
چه کسی پاسخگوست و اصوال با چه مکانیزمی این 
جمعیت عظیم را کنترل می کنند؟ بعد از گذشــت 
بیشــتر از 43 سال برگزاری مســابقات در استادیوم 
آزادی ،  هنوز مســئوالن یــاد نگرفته  انــد و به راهی 
نرســیده اند که به اندازه گنجایش سکوها مردم را به 

داخل استادیوم راه بدهند؟
ابهام درباره پول بلیت 15 هزار تماشاگر اضافی

درباره ایــن 15 هزار نفر تماشــاگری که عالوه بر 
ظرفیت اصلی آزادی در اســتادیوم حاضر می شوند، 
می توان یک فرضیه بســیار مهم مطرح کرد! اگر به 
صورت میانگین قیمت بلیت این 15 هزار نفر را 10 هزار 
تومان در نظر بگیریم، به عدد قابل تأمل 150 میلیون 
تومان اضافه بلیت فروشــی در هر مســابقه مهم در 
ساده ترین حالت ممکن می رسیم. قضاوت نمی کنیم 
اما آیا نظارتی روی این درآمد اضافی بلیت فروشــی 
وجود دارد؟ مســئوالن بر اســاس کدام قانون اجازه 
می دهند که بلیت فروشی بیشتر از گنجایش استادیوم 
انجام شــود؟ اصال چرا در روز بازی استقالل – العین 
چندین  هزار نفر پشــت در های بســته ماندند؟ در 

ســال های اخیر مدیران همواره با مطرح کردن بحث 
بلیت فروشی اینترنتی این شــعار را داده اند که با این 
طرح مشــکالت و ابهامات حل خواهد شد اما هنوز 

فاجعه ادامه دارد. 
بی مسئولیتی مطلق!

مسئوالن فوتبال ایران به هیچ عنوان نباید به خاطر 
حضور پرشور و بیش از ظرفیت ورزشگاه در استادیوم 
آزادی در روز بازی های مهم به خود افتخار کنند!  این 
یک فاجعه است که اصال خود را در مقابل آن جوابگو 
نمی دانند و به صراحت نشــان می دهد که بسیاری 
از مدیران مسئولیت خود را درســت انجام نداده  اند. 
قانون می گوید بلیت باید به تعداد صندلی های آزادی 
فروخته شــود تا هر کسی بتواند ســر جای خودش 
بنشیند. حضور حتی یک نفر باالتر از ظرفیت دقیق 
استادیوم هم یعنی بی قانونی و ابهام مالی و مدیریتی! 
دلیل هم مشخص اســت. حضور تماشاگران بیشتر 
از تعداد تعیین شده ریســک باالیی دارد و در صورت 
ایجاد مشکل یا خطری جان آنها را به خطر می اندازد 
و کساني که مســئول حفاظت از جان هواداران باید 
باشند، مدیران هستند. منتهی نسبت به این نکته مهم 
سال های  سال اســت که در فوتبال ایران بی توجهی 

می شود.
فتاحی: باشگاه ها باید اینترنتی بلیت بفروشند

ســعید فتاحی، رئیس کمیته مسابقات سازمان 
لیگ در گفت و گوی کوتاه خود با روزنامه شــهروند 
درباره این فاجعه توضیحــات جالبی مطرح کرد. او 
درباره بلیت فروشی بیشتر از گنجایش ورزشگاه گفت: 
»قبال هم دیده ایم به خاطر حضور مردم در ورزشگاه 
بیش از ظرفیت صندلی ها جرایم نقدی ســنگینی 
متوجه فوتبال ایران در بازی های بین المللی شــده 
است. منتهی ما باالخره روزی باید به این جا برسیم 
که تماشــاگر فقط به تعداد صندلی ها در استادیوم 
حضور داشته باشــد و این اتفاق از  سال آینده طبق 
قوانین صریح AFC باید رخ بدهد و چاره ای جز انجام 
آن نداریم. در حال حاضر طبقه دوم آزادی تازه از  سال 
قبل صندلی گذاری شد و بدی ماجرا اینجاست که 
صندلی ها شــماره ندارند. از  ســال آینده باشگاه ها 
باید بلیت فروشــی را حتما اینترنتی انجام بدهند 
و صندلی ها هم شماره گذاری شــوند. فقط به این 
صورت است که ابهامات و مشکالت برطرف خواهد 

شد.«

 ستاره العین کری خواند، درخشید
اتهام زد و رفت!

3 روز پرحاشیه عموری در تهران
شهروند|  ستاره العین امارات به عنوان یکی از 
تاثیرگذارترین بازیکنان این تیم، روزهای جنجالی 
را پشت سر گذاشــته اســت. او در آستانه بازی 
برگشت با استقالل حسابی برای این تیم کری 
خواند و با اظهاراتش بعد از دیدار با نماینده ایران 

هم جنجال به پا کرد.
عموری و کری خوانی قبل از بازی

ستاره العین در آستانه بازی برگشت حسابی 
برای استقالل کری خواند. استقاللی ها به دلیل 
از دســت دادن برد در بازی رفــت مصمم بودند 
که با حضور هزاران نفر از تماشاگران خود انتقام 
سختی از تیم اماراتی بگیرند و همین باعث شد 
قبل از بازی برگشت حســابی برای العین کری 
بخوانند. البته بازیکنان العین هم ساکت نماندند 
و به کری خوانی اســتقاللی ها جواب دادند. عمر 
عبدالرحمان، برترین بازیکن آسیا در  سال 2016 
یکی از کسانی بود که حســابی برای استقالل 
کری خواند. او قبل از بازی با استقالل در ورزشگاه 
آزادی با اطمینان باال از برد تیمش حرف زد و با 
غرور همیشگی خود گفت: »ما اطمینان داریم 
که پیروز می شویم و عزم خودمان را جزم کردیم 
فوق العاده بازی کنیم و نتیجه خوبی بگیریم. جوی 
که استقاللی ها در هفته گذشته درست کردند، 
بیشتر از این که به نفع آنها باشد، به سود ماست 
و باعث می شود تالش بیشتری برای پیروزشدن 
بکنیم.« حرف های توأم با غرور ستاره اماراتی به 
مذاق بازیکنان استقالل خوش نیامد اما او نشان 
داد ادعایش چندان هم بیهوده نبوده و در جریان 

بازی تا جایی که توانست آبی ها را اذیت کرد.
عموری؛تک ستاره العین

بی شــک اگر العین ســتاره ای به نام عموری 
نداشــت، االن اســتقالل با 8 امتیاز صدرنشین 
بالمنازع گروه D بود. شــاگردان شفر که در بازی 
دوشنبه شــب فوتبالی با حوصله را در دستور کار 
خود قرار داده بودند، می توانستند با تک گل تیام، 
پیروزی ارزشــمند خود را حفــظ کنند. اگر عمر 
عبدالرحمان در بازی حضور نداشت. فرشید باقری 
در این بازی مامور مهار عموری بود اما نه تنها او بلکه 
بقیه بازیکنان استقالل هم در مهار او موفق نبودند. 
عموری در نیمه اول هم می توانست دروازه استقالل 
را باز کند اما ضربه هایش راهی به دروازه نداشــت. 
او در نیمه دوم موتور العین را بــه کار انداخت و با 
حرکات تکنیکی و دریبل های استثنایی اش میانه 
میدان را از آن خود کــرد و در اغلب این صحنه ها 
بازیکنان اســتقالل پشت ســر او جا می ماندند. 
اگر بقیه بازیکنان العین هم بــه اندازه عمر خوب 
بودند، این تیم می توانست در نیمه دوم استقالل 
را شکست دهد اما خوشبختانه تنها ستاره العین 

همین بازیکن تکنیکی با موهای فرفری بود.
ادعای جنجالی عمر علیه شفر

عمر عبدالرحمان بعد از متوقف کردن استقالل 
در ورزشگاه آزادی، وقتی مقابل خبرنگاران قرار 
گرفت، عصبانیت خود را نشان داد. عموری ادعا 
کرد، ســرمربی ســابقش به بازیکنان استقالل 
دستور داده روی او خطا کنند: »من شنیدم شفر 
به بازیکنان تیمش می گفت شــماره 10 العین 
یعنی من را بزنید!« عموری در نیمه دوم بازی به 
داور گفت، فرشــید باقری 5 مرتبه روی او خطا 
کرده تا مشخص شــود او از خطاهای بازیکنان 
استقالل بســیار کالفه بوده اســت. او درحالی 
چنین ادعایی را مطرح کرده که در دیدار برگشت 
استقالل و العین فقط فرشید اسماعیلی به دلیل 

خطا روی دروازه بان العین با کارت 
زرد جریمه شد.

گزارش »شهروند« از معضل فروش بلیت بیشتر از گنجایش ورزشگاه که مدام تکرار می شود

بلبشوی سکوهای آزادی!
 فروش حدود 15 هزار بلیت اضافه در بازی استقالل- العین مشکالت زیادی را برای تماشاگران ایجاد کرد

صمد مرفاوی
سرمربی سابق استقالل

بازی بدی را از استقالل و العین شاهد نبودیم اما اگر 
استقالل پیروز می شد به نفع نماینده ایران بود. نتیجه 
مساوی هم استقاللی ها را امیدوار کرد تا در بازی آینده 
سه امتیاز را به دســت بیاورند و از گروه  صعود کنند. 
نمی توان گفت در این بازی اســتقالل بد بازی کرد، 
اما العین برنامه های زیادی برای این دیدار داشــت و 
موفق هم شد آنها را در زمین پیاده کند. در نیمه اول، 
بازی پایاپایی دو تیم انجام دادند و استقالل هم با یک 
پنالتی از حریف پیش افتاد،  اما در نیمه دوم شــرایط 
تغییر کرد و العین بازی بهتری به نمایش گذاشت و 

توانست با استفاده از بازیکنان کلیدی خود مانند عمر 
عبدالرحمن بازی را در دست بگیرد و به گل مساوی 
برســد. این تیم موقعیت های دیگری هم داشت، اما 
روی هم رفته اســتقالل هم بازی بدی انجام نداد با 
این حال به چیزی که می خواســت نرسید. بازیکنان 
استقالل در هفته های اخیر بازی های سنگینی انجام 
دادند و کمی دچار خستگی شــده اند. شنیدم شفر 
درباره افت بدنی بازیکنان صحبت کرده و این درحالی 
است که نمی شــود گفت بازیکنان افت کرده اند. این 
اتفاق برای بارسلونا و رئال مادرید هم می افتد! استقالل 
در چند بازی اخیر از یک ترکیب ثابت استفاده کرده 
و همین باعث شده بازیکنان این تیم شادابی قبل را 
نداشته باشند. شاید شفر می توانست در این بازی از 
چند مهره دیگر هم استفاده کند، البته این تیم چند 

بازیکن آسیب دیده هم دارد.
اگر مهره های اســتقالل در بازی های اخیر تقسیم 
می شدند شاید این تیم شــادابی بیشتری برای این 
دیدار داشت. طبیعی است زمانی که بازیکنان شادابی 
نداشته باشند نمی توان برنامه ها را در زمین اجرا کرد. 
در هر صورت استقالل اکنون شرایط خوبی دارد، اما 
در این دیدار العین بازی بهتری انجام داد. اُفت بازیکنان 
استقالل را نمی توان به بدنسازی ابتدای فصل ارتباط 
داد،  اما این اتفاق برای تمام تیم ها به وجود می آید و آن 
هم به دلیل بازی های سنگین هفته های اخیر استقالل 
است. با همه مسائل موجود استقالل شانس زیادی 
برای صعود دارد. اکنون شرایط استقالل خوب است 
و به امید خدا بازی های بعد را هم با موفقیت پشت سر 

خواهد گذاشت و با اقتدار صعود خواهد کرد.

شفر باید بازیکنانش را تقسیم می کرد
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