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اخبار
آشنایی با اعضای هیئت مدیره استقالل

آجرلو و چهار چهرهای که قرار است
بازی را عوض کنند

در شرایطی که مصطفی آجورلو مدیرعامل
آینده استقالل در ساختمان این باشگاه
حضور پیدا کرده و امورات را در دست خواهد
گرفت،اعضای جدید هیئت مدیره استقالل
انتخاب شدند.
شاید برخی از این نفرات برای شما آشنا
نباشند اما احتماال این نفرات با هماهنگی
باال و برای کمک به مدیریت باشگاه کنار هم
قرار گرفتهاند .نکته مهم حذف ملکیان رییس
پیشین هیئت مدیره آبیها از سمتی است که
با تنشهای بسیار همراه بود .از آن هیئت مدیره
تنها پرویز مظلومی در جمع استقاللیها باقی
مانده است.
با این هیئت مدیره جدید آشنا شوید:
*مصطفی آجورلو (مدیرعامل سابق باشگاه
های پاس ،استیل آذین و تراکتور) :آجورلو که
سابقه ریاست سازمان ورزش شهرداری تهران
و اتحادیه فوتبال باشگاههای ایران با مدرک
دکترای مدیریت را در کارنامه دارد ،به عنوان
جدیدترین مدعامل استقالل معرفی شد.
او سابقه سال ها فعالیت در لیگ برتر فوتبال
باشگاههای ایران  ،سابقه یک دوره قهرمانی و
دو دوره نایب قهرمانی لیگ همچنین دو دوره
حضور در لیگ قهرمانان باشگاههای آسیا را
داشته و از این نظر یکی از مدیران با سابقه
فوتبال کشور به شمار می رود.
*محمد مومنی (آقای گل سابق فوتبال
ایران و عضو باشگاه استقالل) :پیشکسوت آبی ها
که سابقه آقای گلی در لیگ ایران و بازی در لیگ
ترکیه را نیز داشته و از چهره های تحصیلکرده
فوتبال کشور در حوزه مدیریت ورزشی به شمار
می رود که یکی از مدیران ارشد سازمان ورزش
شهرداری تهران در سال های گذشته بوده و در
مقطعی به عنوان مدیر آکادمی باشگاه استقالل
نیز فعالیت کرده است.
*پرویز مظلومی (عضو فعلی هیئت مدیره،
سرمربی و بازیکن سابق استقالل) :پیشکسوت
سابق استقالل که سالها پیراهن این تیم را بر تن
کرده و سابقه نشستن روی نیمکت این تیم را
نیز در کارنامه دارد ،تنها عضو هیئت مدیره قبلی
است که در پست خود ابقا شد.
*مجتبی عبداللهی (معاونت سابق اجتماعی
و خدمات شهرداری تهران و کاندیدای شهرداری
تهران) :او دارای مدرک دکترای علوم سیاسی و
مدیرکل فعلی اوقاف و امور خیریه استان تهران
است .او یکی از گزینه های شهرداری پایتخت
در این دوره نیز به شمار می رفت .عبداللهی
همچنین رئیس هیات مدیره گروه هتل های ارم
و عضو شورای عالی اجتماعی و فرهنگی کشور
است.
*مهدی افضلی (مدیرعامل بنیاد رودکی):
او دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد علوم
سیاسی و از مدیران با سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد
اسالمی است .رئیس هیات مدیره بنیاد مد و لباس
اسالمی و عضو هیات مدیره صندوق حمایت از
نویسندگان و خبرنگاران است .افضلی همچنین
مدیرعامل موسسه توسعه هنرهای معاصر و رییس
هیات مدیره بنیاد نیاوران بوده است.
گفته می شود که سردار منتظر المهدی
یکی از اعضای هیئت مدیره استقالل خواهد بود
که ظاهرا او حضور در این سمت را نپذیرفته و به
این ترتیب پرویز مظلومی جایگزین وی شده و
به کارش در استقالل ادامه می دهد.
همچنین با انتخاب آجورلو به نظر می
رسد باید شاهد کاهش تنش ها و اتفاقات
جاری در اطراف باشگاه استقالل بود در عین
حال با شروع کار وی و آغاز تمرینات ،اصالحات
ساختاری نیز به مرور انجام خواهد گرفت.
با توجه به شنیده ها به نظر نمی رسد با
حضور مدیرعامل جدید قرار بر تغییر خاصی در
کادرفنی استقالل باشد.

اعتراف زالتان :دارم پیر میشوم

مهاجم میالن کمتر از یک ماه دیگر 40
ساله میشود و تا پایان فصل جاری با این باشگاه
قرارداد دارد .او در حال حاضر به دلیل مصدومیت
از ناحیه رباط در ترکیب این تیم به میدان نمیرود
اما استفانو پیولی امیدوار است که این بازیکن برای
دیدار این هفته لیگ قهرمانان برابر اتلتیکو مادرید
آماده باشد.ابراهیموویچ به دلیل مصدومیت از ناحیه
زانو نتوانست در مسابقات یورو  2020حاضر شود و
دوهفته قبل در دیدار برابر التزیو به عنوان بازیکن
تمرینی به زمین رفته و موفق به گلزنی هم شد.
این حال چند ساعت پس از بازی با مصدومیت
جدیدی مواجه شد.او در گفتگو با اسپورت ویک
اظهار داشت «:وقتی جوان بودم فقط بازی
میکردم ،حتی اگر احساس دردی در رباط پایم
داشتم هم به میدان میرفتم .میخواستم پیروز
باشم و گلزنی کنم .با گذشته زمان و کسب تجربه
عاقل شدم و حاال میدانم که صحبت با بدنم تا چه
حد مهم است .حاال باتجربه و عاقل هستم اما بدنم
همیشه با من همراه نیست و این باعث ایجاد مشکل
است .امسال باید به بدنم و هر نشانهای که برایم
میفرستد گوش کنم .فقط با این کار میتوانم از
عواقب شدید و بیشتر پیشرو جلوگیری کنم .باید
هر روز به بدنم گوش کنم .باید هر روز و آرام آرام
فکر کنم و بدانم که سوپرمن نیستم».
ابراهیموویچ در ژانویه  2020به میالن برگشت
و در آن زمان این تیم در شرایط خوبی نبود .حضور
او به عنوان یکی از عوامل بازگشت این تیم به
رقابتهای لیگ قهرمانان به حساب میآید .بازیکن
سوئدی در این باره گفت «:وقتی به میالن آمدم ،در
رختکن پرسیدم که چند نفر از بازیکنان در لیگ
قهرمانان حاضر بودهاند .فقط دو نفر دستشان را
باال بردند و من فکر کردم که با من شوخی میکنند.
هدف ما در فصل پیش رسیدن به لیگ قهرمانان و
قهرمانی در لیگ بود .من در این زمینه موفق نبودم.
ما در آستانه فتح جام بودیم اما دوم شدیم .این
موضوع فقط به خاطر حضور من نبود و همه خوب
کار کردیم .امسال با تمام وجود برای رسیدن به
قهرمانی تالش میکنیم».
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مهمترین گل دوران بازی اسکولز در یونایتد
در نیمهنهایی لیگ قهرمانان در اولدترافورد برابر
کاتاالنها در شلوغترین شبی که این ورزشگاه تا به
حال در این قرن به خود دیده به ثمر رسید .بازی
اول بدون گل به پایان رسیده بود و اسکولز تک گل
این بازی را در نیمه اول به ثمر رسید و در واقع
ضربهای بود که در جهتی پیش نرفت که قرار بود
پیش برود و وارد دروازه حریف شد.
اسکولز در این باره اظهار داشت ”:همه چیز
اینطور اتفاق افتاد :کریستیانو رونالدو توپ را در
آستانه محوطه جریمه آنها از دست داد و این توپ
شاید در فاصله  25متری دروازه به سمت من آمد.
شرایط برای یک ضربه نیمه والی خوب بود و مسی
تالش میکرد به سمت من بیاید اما دورتر از آن
بود که بتواند مداخله کند و من به سمت دروازه
شوت زدم .هیچ برنامه زیرکانهای در کنار نبود ،من
فقط سعی کردم به گوشه سمت راست شوت کنم
و اینجا بود که کمی شانس آوردم .توپ خیلی آرام
با بیرون پای راست من برخورد کرد و دورتر از
دستان ویکتور والدس به گوشه دروازه نشست .در
شرایط ایدهآل ،من توپ را به بیرون تیر مخالف او
شوت میکردم تا از پشتش وارد دروازه شود .اما از
زمانی که به توپ ضربه زدم مطمئن بودم که وارد
دروازه میشود”.
اگر اسکولز در برابر بهترین تیمهای دنیا برای
تیمش تعیینکننده بود ،پس چرا این موضوع
درباره کشورش صادق نبود؟ نویل نظرش در
این باره را میگوید” :شکست کالسیک انگلیس
ناتوانی در حفظ مالکیت توپ و کنترل ضربان
بازی است .اسکولز باید به مدت دو دهه این کار
را برای انگلیس انجام میداد اما ما هرگز ترکیب
درست خط میانی را پیدا نکردیم .بنابراین او با تنها
هفت سال سابقه حضور در رده ملی ،از فوتبال ملی
خداحافظی کرد”.
اسکولز در ابتدا در سال  2011از فوتبال
باشگاهی خداحافظی کرد ،سالی که مسابقه

بزرگداشتش برگزار شد و زندگینامه او که بخش
زیادی از نظراتش را به همراه نداشت .اسکولز
دوست داشت زندگینامهاش اینطور باشد و از چند
عکس و کلمه تشکیل شده باشد .اسکولز در آن
زمان تایید کرده بود که پاهایش در  25دقیقه
پایانی بازیها خالی میکند.
فرگوسن گفت ”:او دو عمل جراحی زانو انجام
داد و مشکل چشم داشت که باعث شد ماهها از
میادین دور باشد .اما هنوز در باالترین سطح بازی
میکرد و این فوقالعاده بود”.
اسکولز با رژیم غذاییای که باعث شوکه شدن
متخصصین تغذیه و دانشمندان ورزشی میشد،
برای یونایتد بازی کرد تا در  38سالگی قهرمان
جام اتحادیه شود .او در آخرین فصل حضورش 21
بازی انجام داد که در  10دیدار در ترکیب ثابت قرار
داشت اما وقتی با سرعت حرکات روبین فان پرسی
سازگار شد ،ارتباط شکل گرفت.
فرگوسن پس از خداحافظی کوتاه او در سال
 2011هم شکی به ارزش این بازیکن باتجربه
نداشت ”:اسکولز در سالهای اخیر در اواخر بازیها

خسته میشد چون با ژن رایان گیگز به دنیا نیامده
و عالقه کمی به حضور دوباره در فوتبال ملی
داشت .اسکولز هنوز ضربان بازی ما را در دست
میگیرد… هیچکس در این زمینه در تیم ما بهتر
از او نیست”.
اسکولز طول عمر فوتبالی خود را به شانس
نسبت داده و اضافه میکند ”:من اهل یوگا نیستم.
شما باید تا جایی که میتوانید مراقب خودتان
باشید .سعی کنید تا جایی که میتوانید متناسب
بمانید و هر هفته در دسترس باشید و هر وقت
سرمربی خواست به میدان بروید”.
او پیش از  30سالگی از بازی برای تیم ملی
انگلیس دست کشید چون ” به اندازه کافی دیده
بود و میخواست زمان بیشتری را در خانه سپری
کند” و باالخره در سال  2013همزمان با فرگوسن
از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.
ما میتوانستیم این مقاله را سرشار از تحسین
اسکولز از سوی همتایانش کنیم .شینجی کاگاوا
که در آخرین فصل با او همبازی بود ،چند ماه
پیش گفت ”:او زندگی حرفهای خود را به پایان

برد اما هنوز در باالترین سطح قرار داشت .ما خرس
وسط بازی میکردیم و اسکولز هرگز در وسط قرار
نداشت چون هیچوقت توپ را از دست نمیداد.
هرگز”.
زیدان ”:به ندرت ممکن است با فوتبالیستی
کامل برخورد کنید اما اسکولز نزدیکترین بازیکن
به این حالت است”.
ادگار داویدز ”:من بهترین نیستم ،پل اسکولز
بهترین است”.
گواردیوال ”:او بهترین هافبک نسل خودش
است”.
اسکولز مدت کوتاهی هدایت اولدهام را بر
عهده داشت ،باشگاهی که ثباتش به اندازه یک ژله
بود اما استعدادهای او حاال بدون استفاده مانده
است.
نویل که در باشگاه سالفوردسیتی با اسکولز
شریک است اما در بخش فوتبالی حضور ندارد،
گفت ”:او نظرات بسیاری دارد ،من شک ندارم
که او مربی درجه یکی خواهد شد و دانش خود
را به نسل بعد منتقل میکند .او فوتبال را درک
میکند ،به خوبی بازیکنان را شناسایی میکند
و وقتی حرف میزند ،همیشه ارزش گوش کردن
دارد”.
اما هواداران -که این شعار را با ریتم کومبایا
میخواندند ”:او گل میزند سرورم ،او گل میزند،
پل اسکولز گل میزند” – از یادآوری لحظات
بازی او خصوصا خط میانی متشکل از اسکولز در
کنار کین ،بکام و گیگز در سیستم  4-4-2لذت
میبرند؛ خط میانیای که به اندازه کافی خوب
بود تا یونایتد را فاتح سهگانه کند .کین و اسکولز
در فینال بارسلونا غایب بودند و تمایلی به جشن
گرفتن نداشتند اما هر دو نقش خود را ایفا کردند.
شاید بزرگترین تحسین توسط سر بابی
چارلتون به زبان آورده شده باشد” :پل اسکولز
بازیکن محبوب من است .او تجسم روح
منچستریونایتد و هر ویژگی خوبی از فوتبال است”.

پدری که به رویایش رسید و درگذشت؛

تراژدی خانوادگی یک هفته پس از جشن بزرگ

فوتبال خارج از تمامی مسائل ریز و درشتش و اینکه همواره از
آن به عنوان یک رشته خشن یاد می شود ،ورزشی است که همیشه
و در هر لحظه و در هر مکانی ،سرشار از هیجانات و احساسات بوده
و اتفاقاتی که درون مستطیل سبز و یا روی سکوهای ورزشگاه ها رخ
می دهد ،باعث جریحه دار شدن عواطف و احساسات عالقه مندان به
این رشته ورزشی می شود.
یکی از اتفاقات تلخ و ناراحت کننده ای که امروز رخ داد ،باعث
عزادار شدن ستاره جوان تیم مورینیو و همچنین تیم ملی لهستان
شد .نیکوال زالفسکی بازیکن  19ساله و لهستانی است که در رده های
پایه رم ایتالیا فوتبالش را آغاز کرد و درخشش این بازیکن باعث شد
تا به تیم بزرگساالن راه یافته و فصل گذشته در دقایقی هرچند کوتاه
برای این تیم به میدان برود و حتی در بازی برگشت از مرحله نیمه
نهایی لیگ اروپا ،دروازه منچستریونایتد را باز کند.
عملکرد خوب این ستاره جوان حتی ژوزه مورینیو را نیز مجاب
کرد تا نام او را در فهرست تیم اصلی خودش درج کند و در این
میان پائولو سوسا سرمربی لهستان نیز در اقدامی قابل تحسین نیکوال
زالفسکی را به تیم ملی دعوت کرد و او در دیداری از مرحله مقدماتی
جام جهانی برابر سن مارینو فرصت حضور در میدان را به دست
آورد .شاید سوسا هرگز فکرش را نمی کرد بعدها بخاطر این تصمیم
شجاعانه و دعوت از زالفسکی و بازی دادن به او ،چه کار بزرگی را در

زندگی اش انجام داده باشد.
فرصت  24دقیقه ای که نصیب نیکوال زالفسکی  19ساله شد ،به
یک پاس گل نیز ختم گردید تا او در نخستین بازی ملی اش ،نمره
قبولی کسب کند .اما دیدار لهستان و سن مارینو در استادیوم المپیکو
دی سراواله یک تماشاگر ویژه داشت و او کسی نبود جز کریستوف
زالفسکی پدر نیکوال ستاره جوان رم و لهستان که از روی سکوها
نظاره گر نخستین بازی ملی فرزندش بود.
در لحظاتی که نیکوال وارد زمین شد و پاس گل داد ،پدر او به
شدت احساساتی شد و روی سکوهای ورزشگاه اشک می ریخت .او
خودش را به تماشاگران حاضر در استادیوم معرفی کرد و از درخشش
فرزندش احساساتی شده بود .تصاویر پدر نیکوال زالفسکی توسط
عکاسان حاضر در استادیوم شکار شد و به سرعت فضای مجازی را
در نوردید چرا که او با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می کرد و
دیدن رویای حضور فرزند جوانش در پیراهن تیم ملی ،برای او بسیار
لذت بخش بود.
فوتبال و اتفاقات درون و بیرون از آن ،همیشه یک داستانی برای
غافلگیری عالقه مندان به خود دارد .چرا که زبیگنیو بونیک رئیس
افتخاری فدراسیون فوتبال لهستان در توئیتر خود خبر ناخوشایند
درگذشت پدر نیکوال زالفسکی را منتشر کرد .کریستوف که نزدیک
به  20روز پیش رویای دیدن فرزندش در پیراهن تیم ملی لهستان

را به چشم دیده بود ،نتوانست به بیماری سرطان غلبه کند و جانش
را از دست داد.
او پس از تحقق رویای بزرگ پوشیدن پیراهن تیم ملی لهستان
بر تن فرزندش ،نتوانست اشک شوقش را پنهان کند .کریستوف در
مصاحبه ای گفته بود« :من توانستم پسرم را در لباس تیم ملی ببینم.
تمام خانواده ما در یک سرخوشی بزرگی هستیم .ما آسمان را لمس
کردیم ».حاال کریستوف پدر نیکوال زالفسکی ستاره  19ساله رم و تیم
ملی لهستان پس از اینکه به آرزوی بزرگ خود رسید ،از دنیا رفت اما
توانست آنچه را که می خواهد ،قبل از مرگ به چشم ببیند.

طارمی ،سالح کشتار جمعی لیگ پرتغال
در هفته هفتم لیگ پرتغال تیم پورتو در
ورزشگاه خانگی تیم ژیل ویسنته به مصاف
این تیم میانه جدولی رفت .پورتو برای باقی
ماندن در کورس صدر جدول و رقابت با بنفیکا
و اسپورتینگ نیاز مبرمی به پیروزی در این
بازی داشت و از همان ابتدا با حمالت پرتعداد
دروازه حریف را نشانه گرفت اما گل نخست
این تیم در لحظهای رقم خورد که بازیکنان
میزبان در حال برنامهریزی برای حمله به
دروازه حریف بودند.
یک پاس اشتباه از پدرینیو به مدافع وسط
ژیل ویسنته و غفلت این بازیکن کافی بود تا
مهدی طارمی با استارتی فوقالعاده و یک توپ
ربایی بی نظیر ،خط دفاعی حریف را غافلگیر
کند .او با نوک پا توپ را رد کرد و بعد در

به آینده ام فکر نمیکنم

کومان :الپورتا میتواند حرفش را بزند

رونالد کومان سرمربی بارسا که روزهای
پرتنشی را پشت سر می گذارد ،در نشست خبری
قبل از بازی با کادیز تنها به خواندن یک بیانیه
اکتفا کرد و به سواالت پاسخ نداد .آبی اناری ها برابر
کادیز بدون گل متوقف شدند و کومان نیز توسط
داور اخراج شد .او امروز در نشست خبری بازی با
لوانته حضور یافت و برعکس چهارشنبه ،این بار به
سواالت پاسخ گفت.
کومان در مورد غایبان تیمش گفت« :غایبان
ما بازیکنان مهمی هستند .در مورد بازیکنانی
حرف می زنیم که می توانند در کناره های زمین
تاثیرگذار باشند و در یک به یک ها و از نظر سرعت
نیز کیفیت باالیی دارند .آنها باعث می شود تا تیم
حریف در دفاع به مشکل بخورد .به خصوص در
کناره ها و فضاهای خالی زهردار هستند ولی فعال
در اختیارشان نداریم .االن از برخی بازیکنان در
پست های غیرتخصصی استفاده می کنم .به عنوان
مربی تا به اینجا با شرایط باشگاه کنار آمده ام و
مجوز جدایی بازیکنانی را صادر کرده ام که دوست
نداشتم بروند ولی مشکالت اقتصادی ،مانع بزرگی
بود».
وضعیت آنسو فاتی« :او به زمان زیادی نیاز دارد
تا همان بازیکن سابق شود .با دو سه بازی ،آنسو فاتی
بازیکن تاثیرگذار قبل نخواهد شد .باید مراقبش باشیم

و به او کمک کنیم .مهم این بود که ریکاوری کند
و باید همچنان به حرف پزشکان در مورد او گوش
کنیم .در مورد یک جوان باکیفیت حرف می زنیم که
رفته رفته به اوج بر می گردد .برای او برنامه دارم و
فردا حداکثر  15دقیقه مقابل لوانته بازی خواهد کرد».
مشکالت گلزنی« :بازیکنان موثر خوبی در تیم
داریم .دیپای االن به خاطر موقعیت هایی که در 2
بازی گذشته از دست داده ناراحت است و احساس
مسئولیت می کند ولی وسواسی در این زمینه روی
او ندارم .دیپای باید همین گونه بازی کند .او  4یا 5
شانس خوب گلزنی داشت و واضح است که نیاز به
مهاجم تمام کننده تر داریم .در خط حمله بازیکنان
مهمی را از دست داده ایم و نباید این را فراموش کرد».
خوان الپورتا« :رئیس می تواند حرف بزند
و مهمترین فرد باشگاه است .من از این نظر هیچ
مشکلی ندارم و تمرکزم روی کارم است .وظیفه ام
این است که تیم را به سمت پیروزی هدایت کنم و به
مسائل دیگر عالقه مند نیستم».
آینده« :مدت هاست روزنامه نمی خوانم و رسانه
ها را هم دنبال نمی کنم .در مورد آینده حرفی برای
گفتن ندارم .می دانم شایعات زیاد است ولی تمرکز
فقط روی پیروزی در بازی فرداست .انرژی خودم را
صرف مسائبل دیگر نمی کنم و به شایعات در مورد
گزینه های جانشینی ام اهمیت نمی دهم».

اخبار
جادوگر کهنهکار در صدر لیگ ترکیه

نادری و شانسی به نام مصطفی دنیزلی

در هفته هفتم از رقابت های سوپرلیگ
ترکیه ،تیم فوتبال آلتای اسپور به یک پیروزی
بزرگ دست پیدا کرد .آنها که در استادیوم ازمیر
آتاتورک میزبان بشیکتاش بودند ،با وجود اینکه
با یک گل از حریف قدرتمند خود عقب افتاده
بودند ،با نتیجه  2بر یک از سد این تیم عبور
کردند و به صورت موقت راهی صدر جدول رده
بندی شدند.
در این مسابقه ،محمد نادری بازیکن ایرانی
آلتای همچون دیدارهای گذشته انتخاب نخست
مصطفی دنیزلی برای حضور در پست مدافع
چپ تیمش بود و از ابتدا برابر تیم قدرتمند
بشیکتاش به میدان رفت .نادری در نیمه نخست
دچار یک آسیب دیدگی جزئی شد و برای اینکه
مصدومیت او تشدید نشود ،جایش را به ابراهیم
اوزتورک داد.
مصدومیت او در لحظهای رقم خورد که
برای دفاع از دروازه روی پای مهاجم بشیکتاش
تکل بست اما برخورد بازیکن حریف با وی
منجر به آسیب دیدگی این بازیکن شد .به
نظر میرسید که در لحظه برخورد ،پای مهاجم
بشیکتاش روی پای مدافع ایرانی رفته است.
با وجود اینکه آلتای در نیمه اول موفق
به کسب پیروزی نشده بود و طبیعتا بازیکنان
این تیم از سایت ها و نرم افزارهای ورزشی
نمرات پایینی کسب کرده بودند ،اما نادری با
گرفتن نمره  7.1از سوفا اسکور و نمره  7.2از
فوت موب ،بهترین بازیکن تیمش در  45دقیقه
نخست بود.
نادری در این بازی یک پاس کلیدی به هم
تیمی هایش داد و  2بار نیز دروازه تیمش را
نجات داد .مدافع سابق استقالل همچنین در 6
مورد از  7دوئلی که با بازیکنان بشیکتاش داشت،
برنده بود .همچنین  70درصد از پاس های او
در نیمه اول درست بودند و با وجود شکست
تیمش در نیمه نخست ،عملکرد خوبی را از خود
به نمایش گذاشت و نمره قبولی کسب کرد.
در آغاز نیمه دوم یک اشتباه در پاس به
عقب باعث شد تا مهاجم بشیکتاش توپ ربایی
کند و برخالف روند بازی دروازه آلتای را باز کند.
اما گل گوون یالچین تنها  10دقیقه دوام داشت.
در دقیقه  57آلتای موفق شد با ضربه لئوناردو
کاپل گل تساوی را به ثمر برساند .این گل نیز
روی یک پاس به عقب اشتباه و روی فرصت
طلبی زوج خط حمله آلتای به ثمر رسید.
در حالی که تصور میشد بازی با همین
نتیجه به پایان خواهد رسید اما در دقیقه
 88پاس کاپل به دائودا بامبا رسید و او پس
از کنترلی استثنایی ضربه نهایی را به سمت
دروازه زد و گل پیروزی بخش تیمش را به ثمر
رساند؛ گلی که باعث پیروزی و صدرنشینی تیم
مصطفی دنیزلی شد .هواداران پس از پایان بازی
با شعار «بویوک مصطفی» از این سرمربی کهنه
کار تشکر کردند.
شاید اگر نادری تا انتها در زمین بازی باقی
می ماند ،با توجه به برتری آلتای می توانست
نمره باالتری کسب کند .با این وجود ،هم تیمی
های او در نیمه دوم و برابر بشیکتاش دست به
یک کامبک شیرین زدند تا آلتای که این فصل
به سوپرلیگ ترکیه صعود کرده ،باالتر از بزرگان
این کشور به صدر جدول صعود کند.

ناگلزمان :مهم این است که  10نفره
برنده شدیم

با پرتاب موشک قاره پیما؛

شرایطی صاحب توپ شد که با یک نگاه از
خروج دروازهبان مطلع شد و با شوتی استثنایی
از فاصله  40متری دروازه را نشانه گرفت؛ شوتی
که علی رغم بازگشت زیگا فرلیه به محوطه شش
قدم ،به گوشه دروازه رفت و در کنار تور آرام
گرفت.
این چهارمین گل مهدی طارمی در این فصل
بود که بی تردید جزو برترین گلهای این فصل لیگ
پرتغال و چه بسا اروپا قرار خواهد گرفت .طارمی
گل را در حالی به ثمر رساند که شاید کمتر کسی
تصور میکرد که پس از دریبل دو طرفه مدافع
حریف طارمی و استارتی چند متری ،او بتواند
شوتی با چنین دقت روانه دروازه کند اما موفق
به این کار شد.
اما گل طارمی فقط  5دقیقه دوام داشت و
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حریف خیلی زود توانست این گل را پاسخ دهد و
بازی را به تساوی بکشد .ساموئل لینو ضربه پنالتی
را از دست داد اما در برگشت دروازه حریف را گشود
و روحیه از دست رفته تیمش را بازگرداند .نیمه اول
نیز با همین نتیجه به پایان رسید.
در نیمه دوم حمالت تیم پورتو بیشتر و بیشتر
شد و مهدی طارمی نیز چند فرصت را خلق کرد.
او که در این بازی چهار شوت روانه دروازه ژیل
ویسنته کرده بود ،یک ضربه دیگر هم در چارچوب
داشت که با واکنش دروازهبان همراه شد.
پورتوییها که در آخرین دقایق بازی سراپا
حمله بودند ،در دقیقه  89صاحب یک ضربه کاشته
پشت محوطه جریمه شدند .سرجیو اولیویرا پشت
این ضربه قرار گرفت و با ضربه ای بی نظیر دروازه
حریف را برای بار دوم گشود .شلیک پرقدرت او با

مهارتی باورنکردنی به سمت دروازه حریف رفت و با
گذر از دیوار دفاعی ،دروازهبان را هم مغلوب کرد تا
پورتو در اخرین دقیقه به پیروزی برسد.
نکته جالب این بازی دو سوپرگلی بود که
مهدی طارمی و سرجیو اولیویرا به ثمر رساندند و
در شبی تاریخی ،پورتو را به یک پیروزی دلچسب
رساندند .با این نتیجه پورتو  17امتیازی شد و با
یک بازی بیشتر در رتبه دوم لیگ پرتغال قرار
گرفت.
شاگردان سرجیو کونسیسائو روز سه شنبه در
دیداری حساس به مصاف لیورپول خواهند رفت
و پس از آن باید با پاکوس د فریرا دیدار کنند.
این آخرین بازی پورتو پیش از فیفادی خواهد بود
و پس از آن دیدار با آث میالن انتظار طارمی و
همبازیانش را میکشد.

 5سال پس از تراژدی هوایی

دستگیری یک زن مرتبط با سقوط هواپیمای چاپهکوئنزه

 28نوامبر سال  2016در تاریخ فوتبال جهان
به روز سیاه معروف شد ،روزی که پرواز نماینده
برزیل در فینال کوپاآمریکا بعد از پرواز از این کشور
دیگر در زمین ننشست تا شب و روز سیاهی برای
طرفداران و اعضای خانواده این کاروان رقم بزند.
پروازی نافرجام به کلمبیا که تنها یک بازمانده برجا
گذاشت آن هم دروازه بانی که یکی از پاهای خود
را در این سانحه از دست داد.
سه شنبه  28نوامبر  2016اعضای تیم چاپه
کوئنزه در حالی به مدلین کلمبیا پرواز میکردند
که پیش از رسیدن به مقصد ،هواپیمای آنها در
کلمبیا سقوط کرد تا  72مسافر و  9خدمه این
پرواز دچار سانحه شوند .حادثه ای تلخ که تنها
یک زنده برجا گذاشت و مابقی مسافران به کام
مرگ کشیده شدند  .دالیل زیادی پیرامون دالیل
رخ دادن این حادثه منتشر شد اما مهمترین دلیل
سقوط هواپیما ،به اتمام بنزین و سوخت برمی
گشت که این موضوع خشم مردم و هواداران
چاپهکوئنزه را برانگیخت و پلیس نیز تحقیقات
خود را در این رابطه و یافتن مقصران احتمالی آغاز
کرد گرچه با گذشت چند سال هنوز خبر دقیقی از
مسببین این اتفاق به بیرون درز نکرده است.
پیدا شدن جعبه سیاه هواپیما موید آن بود که
مهندس پرواز بارها از به پایان رسیدن سوخت خبر

داده اما برج مراقبت اعالم کرده که ترافیک هوایی
شدیدی وجود دارد و یک هواپیمای دیگر نیز به علت
مشکالت مکانیکی از مسیر خود منحرف شده و به
علت اینکه این هواپیما زودتر شرایط بحرانی خود
را به اطالع برج مراقبت رسانده است ،به هواپیمای
حامل بازیکنان تقدم دارد.خلبان مستاصل و ناامید،
در آخرین لحظات از به پایان رسیدن کامل سوخت
پرده برداشته و چند دقیقه بعد از آن و با قطع شدن
ارتباط ،هواپیما چند حرکت مارپیچ در هوا داشته و
بعد از آن سقوط کرد.
تقریباً پنج سال پس از این فاجعه هوایی ،یک
زن توسط پلیس دستگیر شده و متهم است که به
طرز متقلبانه ای ،حداقل الزامات و تدابیر را برای
تأیید پرواز هواپیما رعایت نکرده است.
پلیس فدرال برزیل روز پنجشنبه سلیا
کاستدو موناستریو یک شهروند بولیویایی که در
این پرونده مورد تحقیق قرار گرفته بود را در شهر
کورومبا ،شهری هممرز با بولیوی واقع در ایالت ماتو
گروسو دو سول دستگیر کرد.
این زن مسئول تجزیه و تحلیل و تایید پرواز
هواپیمایی بود که چاپکوئنزه را به کلمبیا می برد.
باید دید پلیس برزیل در این مورد چه اظهارنظری
خواهد داشت و اینکه چه زمانی برای دادگاهی
شدن سلیا کاستدو اعالم خواهد شد.

مدافع عنوان قهرمانی بوندسلیگا جمعه
شب به مصاف تیم تازه صعود کرده گروتر فورت
رفت و موفق شد با نتیجه  3-1از سد این تیم
عبور کند .این نتیجه در حالی به دست آمد که
بنجامین پاوارد در دقیقه  48و به دلیل خطای
خشنی که روی بازیکن حریف انجام داده بود از
زمین بازی بیرون رفت تا بایرن تقریبا یک نیمه
کامل با یک یار کمتر در زمین حاضر باشد.
ناگلزمان پس از پایان بازی درباره عملکرد
تیمش در این دیدار گفت «:در آخر مهم این است
که ما توانستیم با یک بازیکن کمتر برنده بازی
باشیم .فورت بازی بسیار خوبی را پس از گل به
نمایش گذاشت .ما از این که سه امتیاز این بازی
را کسب کردیم خوشحال هستیم .دوست داشتیم
کلین شیت کنیم اما همچنان در صدر قرار داریم.
بنابراین همه چیز خوب است .امیدوارم که پاوارد
فقط دو بازی محروم باشد .فکر میکنم لزومی به
زدن این تکل نبود .میتوانستیم بسیار بهتر در این
موقعیت دفاع کنیم .خطای او مستحق دریافت
کارت قرمز بود».
سرمربی آلمانی در واکنش به انتشار
مکالمات خصوصی نیکالس زوله گفت« :من
فکر میکنم انتشار مکالمات قدیمی قابل قبول
نیست .این موضوع به اعتماد طرفین مربوط
است .من در این مورد با زوله صحبت نکردم
اما سالهاست که او را میشناسم و از کیفیت و
پتانسیل این بازیکن خبر دارم .او کسی است که
در باالترین سطح اروپا بازی کرده است .امروز نیز
لحظاتی در بازی بود که ما توانستیم این موضوع
را ببینیم .او خودش هم میداند که هنوز جای
پیشزفت دارد .اخیرا روزهای آسانی را در بایرن
سپری نکرده اما من کامال از او راضی هستم» .
توماس مولر که اولین گل تیمش را در
دیدار شب گذشته در دقیقه  10به ثمر رساند
پس از پایان بازی به خبرنگاران گفت «:تماشای
بازی ما گاهی واقعا خوب است .البته که ما بار
دیگر سه گل به ثمر رساندیم و بسیار جدی
بازی کردیم .اما اگر صادق باشیم باید بگوییم
که نتوانستیم در نیمه اول به اندازه کافی فضا
ایجاد کنیم .این کمی آزاردهنده است .وقتی
تعداد بازیکنان شما از حریف کمتر است ،بازی
متفاوت پیش میرود .ما گاهی به فضاهای ایجاد
شده راه پیدا میکردیم اما برای استفاده از آنها
بسیار کند بودیم .اگر حریف فضای کافی را در
اختیار ما قرار میدهد باید از آن استفاده کنیم.
نتایج خوب هستند بنابراین کسی گالیهای از این
موضوع ندارد .اما ما باید به روند رو به رشد خود
ادامه دهیم».

