باقری :داوران یک مقدار مهربانتر شوند!

فرشید باقری که نمایش خوبی در ترکیب مس رفسنجان مقابل
گلگهر و تیم ســابق خود داشت ،در پایان این دیدار عنوان کرد:
فکر میکنم بازی خیلی خوبی ارائه دادیم و تمام مسابقه را مقابل
تیم قدرتمند ،فنی و با برنامه گلگهر ارائه دادیم که این نشــان از
قدرت مس رفسنجان است.
او ادامه داد :از دقیقه یک تا  ۹۰دو موقعیت  ۱۰۰درصد داشــتیم
که این نشــان میدهد ما روی این مسابقه برنامه داشتیم و آن را

اداره کردیم .خدا را شــکر بازی خوبی انجام دادیم که هواداران از
تماشای آن لذت بردند و مسابقه خوبی شاهد بودند.
هافبک مس رفســنجان درباره داوری بحث برانگیز این مسابقه
عنوان کرد :دو مســابقه اســت در حق مس رفســنجان اجحاف
میشود .هفته گذشته تمام کارشناسان گفتند یک پنالتی علیه تیم
ما گرفته شــده و یک پنالتی را نگرفتند .مقابل گلگهر هم روی
منشا پنالتی شد که داور اعالم نکرد.

باقری تاکید کرد ۱۰۰ :درصد این داوریها عامدانه نیســت ،اما
درخواست داریم یک مقدار داوریها بهتر شود و با مس رفسنجان
مهربانتر باشند .امیدوارم روز به روز داوران و تیمها پیشرفت کنند
و بهتر شوند.
او درباره تقابل با گلگهر و تیم فصل گذشتهاش و انگیزهای که
برای این دیدار داشت ،گفت :قطعا در تمام مسابقات همه بازیکنان
انگیزه دارند ولی این مسابقه یک مقدار برای من خاصتر بود.

 4ورزشی

شنبه  29مرداد  1401شماره 3500
قایدی ،اعجوبهای که استقالل کم داشت

در حالی که شــاید خوشبینترین هوادار استقالل
هم تصــور حضور مهدی قایدی در اســتقالل یک
ســال پس از جدایی این بازیکن بــه مقصد امارات
را نمیکرد ،ســتاره ریزنقش بوشهری به سودای جام
جهانــی بلیت تهران را گرفت تا بــار دیگر با حضور
در جمع آبیهای پایتخت برای هواداران پرشــمارش
دلبری کند.
مهدی کــه در ابتــدای مطرح شــدن مباحثی در
خصــوص جدایی قرضی از شــباب االهلی ،همگان
االتحــاد کلبا با حضور فرهاد مجیــدی را به عنوان
مقصــد بعدی او پذیرفته بودنــد ،تقدیر دیگری پیدا
کرد و به اســتقالل آمد .عدم عالقه شــباب االهلی
به قرض دادن مهدی به تیمهای مدعی امارات چون
شــارجه و الوصل در کنار عقبنشینی فرهاد مجیدی
از بــه خدمت گرفتــن این بازیکن بعــد از اطالع از
عالقه اســتقالل به جــذب او و البته میل قایدی به
درخشش پیش چشمان سرمربی تیم ملی ،باعث شد
تا هواداران استقالل یک بازیکن گرهگشای دیگر در
ترکیب لیگ بیست و دوم در اختیار داشته باشند.
جا پیــدا کردن در دل ســرمربی پرتغالی هم برای
قایدی بــه راحتی بههمدوختــن مدافعین حریف در
تقابلهای یک در برابر یــک بود .مهدی خیلی زود
با یک گل و کســب یک پنالتــی تیمش را از تاالب
انزلی با دستهای برافراشته بیرون آورد تا از بحران
غیرقابل تصور «دو بازی ،دو شکست» عبور کند.

مهدی قایدی با گرگها میرقصد

یکــی از زیباتریــن قابهــای بازیهایــی که
مهدی قایدی در آن موفق به گلزنی میشــود ،به
شــادیهای پس از گل او مربوط اســت .در حالی
که عادت کــرده بودیم مهدی قایــدی را پس از

گلهایش در آغوش فرهــاد مجیدی ببینیم ،حاال
هواداران استقالل باید خودشان را برای قابهای
دونفــره جدید از این بازیکن آمــاده کنند .تصاویر
امیرحســین خیرخــواه نشــان میدهد ســاپینتو،

ســرمربی خونگرم و پرشور اســتقالل که جانشین
فرهاد مجیدی روی نیمکت اســتقالل شــده ،به
نظر خیلــی زود جای خالی او را بــرای بازیکنان
در شــادیهای پس از گل هم پر کرده و این بار

آغوش مهــدی قایدی بعد از گلزنی در لب خط به
روی مرد پرتغالی باز شده است.
قایدی ،اعجوبهای که استقالل کم داشت
بازگشــت قایدی از امارات با وجود داشــتن قرارداد
سنگین با شــباب االهلی ،رویایی بود که تعبیر شد.
کمتر هوادا ِر اســتقالل باور داشت که در این پنجره
نقل و انتقاالتی دو وینگر بوشــهری را در تیمشــان
ببیننــد ،اما این اتفاق رقم خــورد و عالوهبر محبی،
مهدی قایدی نیز شکار تابســتانی مدیران استقالل
لقب گرفت.
او که به دنبال خط زدن روزهای نهچندان موفقش
در االهلی بود ،درخشــش در لبــاس آبی را تنها پل
رسیدن به قطر میدانست .یک نیم فصل پیش روی
اوســت و باید از تک تک لحظــات حضور در لیگ
برتر برای تغییر نظر دراگان اسکوچیچ استفاده کند و
چه زمانی بهتر از اینکه ســرمربی کروات با چند متر
فاصله ،بازی قایدی را به نظاره نشسته است.
ساپینتو ترجیح داد که در بازی مقابل ملوان ،محبی
را در ترکیــب اصلی قرار داده و قایــدی را نیمکت
نشین کند .اســتقالل چند موقعیت نیز بهدست آورد
ولی در خط دفاعی بســیار متزلزل بود .دریافت گل
اول و شکســت تا دقیقه  ،58کافی بود که سرمربی
پرتغالی بــه دنبال تغییرات مهم در خط حمله تیمش
باشد که هرگز آن برش و قدرت کافی را نداشت.
اســتقالل به گل تساوی رســید ولی عطش برای

پیروزی در این دیدار سبب شد تا ساپینتو آس خود را
از روی نیمکت بلند کرده و به زمین مسابقه بفرستد.
قایدی به جای شهباززاده وارد زمین شد و در دقایقی
که آبیها بدون مهاجــم تخصصی بازی میکردند،
وینگر ریز نقش بوشــهری زهر خودش را ریخت و
اســتقالل به گل دوم رسید تا ساپینتو کنار زمین سر
از پا نشناسد.
فرار تند و تیز کوین از ســمت راست و جا گذاشتن
مدافعان حریف با یک ارســال به دهانه دروازه همراه
بود و برای مهدی قایدی چه موقعیتی بهتر از مقابل
دروازه قرار گرفتن ،که او با یک بغل پای ســاده ،گل
دوم را وارد دروازه میزبان کند .نکته عجیب جایی بود
که پســر بوشهری توانست با دومین لمس توپ خود
گل پیروزی بخش اســتقالل را روی ارسال زمینی و
دقیق یامگا به ثمر برساند.
قایدی همان ستارهای بود که ساپینتو برای تغییر
نتیجه به آن احتیاج داشــت .وینگری که همه چیز
را تغییر داد و استقالل بازنده به برنده بازی تبدیل
شــد .مهدی در ادامه بازی هم درخشید و توانست
در اوقات تلف شــده یک پنالتی برای آبیها کسب
کنــد تا به اینترتیب بهتریــن بازیکن میدان لقب
بگیرد.
به نظر میرســد پروژه احیای قایــدی زودتر از حد
تصور محقق شده و حاال او قرار است خط حمله کم
اثر استقالل را درمان کند.

اخبار کوتاه
ذوق پرسپولیسیها با خط
خوردن لوکادیا کور شد!

هواداران پرسپولیس از بلیت فروشی دیدار تیمشان مقابل فوالد
استقبال بسیار خوبی کردند و تا پیش از اینکه خبر خط خوردن
لوکادیا از فهرست این بازی منتشر شود ،چیزی در حدود  30هزار
بلیت خریدند.در حالی که برای این بازی حدود  38هزار بلیت در
اختیار هواداران قرار گرفته ،اکنون در فاصله چند ســاعت تا این
بازی حدود شش هزار بلیت باقی مانده که  5هزار تا برای طبقه
دوم است .انتظار میرود تا ساعاتی بعد سکوهای قسمت پایین
پیش فروش شــوند .با این حال انتظار میرفت باتوجه به روند
سریع خرید بلیت از سوی هواداران تا صبح روز بازی تمام سکوها
پیش خرید شــوند اما این اتفاق رخ نداده و به نظر میرسد خط
زدن لوکادیا بیشترین تاثیر را در این موضوع داشته چراکه بسیاری
از طرفداران پرسپولیس برای تماشای نمایش این بازیکن قصد
داشتند به ورزشگاه بروند.بلیتهای این بازی با قیمت  50تا 200
هزار تومان و همچنین تعدادی بلیت جایگاه وی آی پی با رقم
 500هزار تومان به فروش میرسند.

این پاس گل ناجی کوین میشود؟!

ســرانجام در بازی با ملوان یامگا توانست یک پاس گل برای
قایدی بســازد تا شــاید بتواند به فرم خوب خودش در گذشته
برگردد.داســتان یامگا با اســتقالل اگرچه طوفانی آغاز شد اما
عطش گلزنی کوین خیلی زود خاموش شد .این وینگر فرانسوی
حاال دقیقا  ۱۰۸۰دقیقه است که نتوانسته برای آبیها گلزنی کند
و آخرین بار در هفته بیست و یکم فصل گذشته توانست مقابل
گل گهــر از روی نقطه پنالتی بریس کند .آخرین گل کوین در
جریان بازی هم مربوط به هفته هفدهم فصل قبل مقابل ذوب
آهن اســت .شاید یکی از دالیلی که باعث شد یامگا آن عطش
گلزنی ســابق خود را از دست دهد کمبود وینگر و بی جانشین
بودن این بازیکن در تیم مجیدی بود .او میدانســت تحت هر
شرایطی بازی میکند و این آسودگی خیال باعث کم اثر بودن
او شــد .اما در فصل جدید اوضاع متفاوت شده است .ساپینتو در
پست وینگر گزینههای بیشتری در دسترس دارد و اگر عملکرد
یامگا مثل دو هفته اول مقابل سپاهان و ملوان باشد ممکن است
نیمکت نشین شــود .در بازی با سپاهان عملکرد او اصال خوب
نبود و مقابل ملوان دو فرصت مســلم گلزنی را از دســت داد و
ســرانجام چند ثانیه قبل از تعویضش موفق شد یک پاس گل
برای قایدی بســازد .حاال او قطعا با آماده شدن محبی و قایدی
احساس خطر خواهد کرد و باید دید واکنش این بازیکن چگونه
خواهد بود .آیا این پاس گل میتواند موجبات احیای او را فراهم
کند؟

وقتی سپاهانیها ایسلند را به نقش
جهان آوردند!

منصفانــه این اســت که ســهمی از پیــروزی پراهمیت
ســپاهان برابر نساجی را برای هواداران این تیم قائل شویم.
تماشــاگرانی که در اولین فرصت حضور در بازیهای لیگ
بیست و دوم ،خودشان را به ورزشگاه نقش جهان رساندند تا
در یک بازی رسمی مورایس و شاگردانش را تشویق کنند.
بــا وجود اینکه طالییپوشــان خیلــی زود از حریف عقب
افتادنــد ،تهییج فوقالعاده هواداران ،ســپاهان را به حمله وا
داشــت تا بالفاصله توسط ستارهای که به شدت در دل آنها
جا باز کرده ،کار را به تساوی بکشانند.فشار هواداران سپاهان
تیــم را لحظه به لحظه هجومیتر میکــرد تا در پایان نیمه
اول ،اســتعداد کمنظیر فوتبال ایران ،یاســین سلمانی ،گل
بعــدی را وارد دروازه حقیقی کند.بیراه نیســت اگر بگوییم
جوش و خروش همین تماشاگران روی سکو بعد از یکی دو
سوتی که ترابیان به ضرر تیمشان زد در نگرفتن خطای رشید
مظاهری روی بازیکن حریف هم بیتاثیر نبود تا سپاهانیها
یک شــب جمعه شیرین را در ورزشــگاه نقشجهان سپری
کنند .بازیکنان سپاهان هم که حسابی از حمایت تماشاگران
استفاده کرده بودند ،در پایان بازی در زمین ماندند تا به ابراز
احساسات آنها پاسخ داده و با هم به تشویق ایسلندی مشغول
شوند .اتفاقی که صحنههای زیبایی در نقش جهان خلق کرد
تــا هواداران و بازیکنان با خاطــرهای خوش از دومین هفته
لیگ برتر به خانههای خود برگردند.

اطالع رسانی سایت فدراسیون؛
دبیر کل در اتریش

دبیر کل فدراســیون فوتبال در دیدار با اعضــای دپارتمان مالی فیفا تالش کرد تا راهی
برای آزادسازی درآمدهای فدراسیون فوتبال نزد فیفا پیدا کند و در این خصوص قول های
مســاعدی به ایران داده شد و باید منتظر ماند و دید که آیا در آینده درآمدهای فدراسیون
فوتبال ایران از سوی فیفا آزاد می شود یا نه .حسن کامرانی فر در دیدارهای خود با مقامات
فیفا تالش کرد در خصــوص ورود تکنولوژی کمک داور ویدئویی به ایران هم گام های
مثبت و اساسی بردارد .حاال حسن کامرانی فر راهی اتریش شده است تا برنامه های تیم
ملی در این کشور را نهایی کند .تیم ملی قرار است روز  28شهریور راهی اتریش شود .ملی
پوشان روز  1مهر با اروگوئه بازی خواهند کرد و روز  5مهر هم مصاف با سنگال را تجربه
خواهند کرد که این بازی هم در اتریش برگزار می شود .لغو دیدار دوستانه با کانادا از سوی
فدراسیون فوتبال این کشور کمی مدیران فدراسیون فوتبال ایران را با چالش مواجه کرده
و حال آنها در تدوین برنامه های آماده سازی تیم ملی در شهریور و مهر می کوشند همه
چیز را سفت و سخت بگیرند و به همین خاطر دبیرکل ،راهی اتریش شده است تا این بار
در برنامه های آماده سازی تیم ملی خللی وارد نشود .در خبر منتشره پیرامون سفر دبیر کل
در سایت فدراسیون فوتبال این چنین آمده است :حسن كامرانىفر كه به دعوت فيفا و به
منظور برگزارى نشستهاى مختلف با مسئولين فدراسيون جهانى در بخشهاى گوناگون
راهى زوريخ شــده بود در پايان اين ســفر سوئيس را به مقصد اتريش ترك كرد .دبيركل
فدراسيون در اين كشور اروپايى از امكانات ،زمينهاى تمرين و مسابقه و هتل محل اقامت
تيــم ملى در اردوى پيش رو بازديد خواهد كرد و پس از انجام مذاكرات و هماهنگىهاى
الزم در اين خصوص به تهران باز مىگردد.

ملوان؛
تیمی که نشان از سقوط ندارد

با وجود دو شکســت برابر پیکان و استقالل باید گفت نمایش تیم مازیار زارع در هیچ
یــک از این دو بازی ناامیدکننــده نبود .بازیای که اگر کمــی تجربه و حرفهایگری
چاشنی آن شود میتواند موجب صعود تیم ملوان حتی به نیمه باالی جدول شود .خوبی
تیــم ملوانی که دیروز دیدیم این بود که با اعتماد به نفس بازی میکند و حتی در برابر
تیم بزرگی چون اســتقالل هم به دنبال بازی رو به جلــو و پرس از باال بود ،تیمی که
تالش میکرد تا برنده از میدان خارج شــود و نیمــه اول هم با برتری یک بر صفر به
رختکن رفت.
ملوان به اشــتباه فکر میکرد در نیمه دوم هم اســتقالل همان تیم نیمه اول است و
زمانــی که آبیها تغییر رویه داده و تعویض های متعدد انجام دادند ،شــیوه بازیاش را
بــرای مهار ایــن تغییرات عوض نکرد و در نهایت با دریافــت  3گل ناامیدکننده زمین
بــازی را ترک کرد .با وجود این تفاســیر ،در نیمه دوم هم ملوان موقعیتهای خوبی را
به خصوص روی ضدحمالت به دســت آورد که اگر از آنها استفاده میکرد ،شاید نتیجه
بازی تغییر میکرد و دست کم یک امتیاز دشت میکرد.
در بازی دیروز هم همانند بازی با پیکان ،مازیار زارع در ترکیب اولیه بیشتر به بازیکنانی
اعتماد کرد که در لیگ یک همراه تیم بودند ،در حالیکه ملوان بازیکنان باتجربهای هم
از لیگ برتر روی نیمکت دارد .شاید مازیار زارع برابر بازیکنانی که تیم را از لیگ یک به
لیگ برتر آوردهاند کمی احساس دِین میکند و نمیخواهد خیلی زود این تغییرات را در
ترکیب تیمش به وجود بیاورد ،در حالیکه به سود او و ملوان است که ترکیب بر اساس
مصلحتهای تیم باشد نه بازیکن.

پله آبادانیها :امیدوارم به قول پرکاس،
قهرمانشویم!

عبدالرضا برزگری یا جادوگر اورجینال در آبادان به حسون معروف است و
خودش نیز عالقه دارد او را با این نام صدا بزنند .بازیکن سابق تیم ملی در
ابتدای فصل و پس از مذاکراتی که با مدیران صنعت نفت داشت ،به کادرفنی
تیم اضافه شد اما مدت همکاری طرفین بسیار کوتاه بود و او به دلیل بیماری
از حضور در کادرفنی برزیلی های ایران انصراف داد .حسون که به دلیل وجود
تومور در سر مورد عمل جراحی قرار گرفته بود ،به دلیل گرمای شهر آبادان
دچار بیماری شد و بنا بر توصیه پزشکان ،از ادامه همکاری با صنعت نفت
خودداری کرد .او در گفتگویی با خبرنگار ما پیرامون وضعیت خود ،جدایی از
صنعت نفت و سرمربی تیم ملی به اظهارنظر پرداخت.
به دلیل بیماری از حضور در صنعت نفت انصراف دادم
بعد از حضور در آبادان جهت عقد قرارداد با صنعت نفت ،دچار بیماری شدم
و به نتیجه رسیدم که شرایط برای من خیلی سخت است که در آنجا بمانم.
زمانی که دیدم چه بازیکنان جدیدی برای جایگزینی بازیکنان قبلی جذب
شده اند و اینکه می توانیم مردم آبادان را خوشحال کنیم ،به این نتیجه پی
بردم که کاری از دست من بر نمی آید به همین دلیل و بخاطر مشکالت
خانوادگی حضور در آبادان را قبول نکردم و با این تیم قطع همکاری کردم.
* برخورد با کریم بوستانی زشت بود
برخورد با کریم بوستانی که یکی از بزرگ ترین دروازه بان های تاریخ
استان بوده و به نظر من چهارمین گلر برتر ایران است ،خوب نبود .ایشان
بیش از 40سال در تیم های ملی بوده است .این اتفاق برای فوتبال استان
جالب نیست که این برخورد با ایشان انجام شد .هر جلسه که بوده باید
پیش از آغاز به فرد اطالع بدهند نباید در مراســم حضور پیدا کند .یک

مراسم قرعه کشی ساده بوده و چند برگه خارج می کردند که چه تیمی
با چه تیمی بازی می کند و احتیاجی ندارد به کسی بگویند از سالن خارج
شود .اگر هم قرار بود کسی را بیرون کنند ،باید یک روز یا چند ساعت قبل
از مراسم به او بگویند نه اینکه فرد در مراسم باشد و او را بیرون کنند .هر
کسی که این کار را انجام داده کار زشتی انجام داده است.
* امیدوارم صنعت نفت قهرمان شود
مربی صنعت نفت آقای پرکاس گفته بودند قهرمانی دور از دسترس
نیســت و امیدوارم که به قهرمانی دست پیدا کنند! همانطور که مردم
آبادان از سرمربی قبلی حمایت کردند ،از کادر فنی فعلی نیز حمایت کنند.
هواداران به کادرفنی فرصت دهند و نگران نباشند امیدوارم صنعت نفت در
بازی امروز نیز به پیروزی دست پیدا کند.

استقالل برای بازگشت
به آسیا استارت زد

حذف استقالل پرسپولیس و گل گهر سیرجان از رقابتهای لیگ قهرمانان فصل گذشته
شــوک بزرگی به فوتبال ایران بود .حاال اما برای جلوگیری از تکرار این موضوع فدراسیون
فوتبال تالشهای خود را شــروع کرده اســت .زارعی ،رئیس کمیته صدور مجوز حرفهای
تها ،ابتدا بحث
فدراسیون فوتبال ،درباره اولویتهای این کمیته به ایرنا گفت :بر اساس اولوی 
رفــع تعلیق کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای را پیگیری کردیم که با کمک فدراســیون،
درخواست رفع تعلیق را برای کنفدارسیون فوتبال آسیا ارسال کردهایم.
او ادامه داد :اولویت دوم ،جلسه با باشگاههایی است که سال گذشته صالحیت حضورشان
در آسیا تائید نشد ،در این جلسات دالیلی را که سبب شده تا این تیمها مجوز نگیرند ،بررسی
میکنیم .با توجه به اینکه به احتمال زیاد استقالل به دلیل قهرمانی در فصل گذشته لیگ،
یکی از سهمیههای ایران در فصل آینده لیگ قهرمانان است ،ابتدا با این باشگاه جلسه برگزار
کردیم.
رییــس کمیته صدور مجوز حرفــهای درباره جمعبندی صورت گرفته در پایان جلســه با
مســئوالن باشگاه استقالل گفت :قرار شد باشگاه اســتقالل چند موضوع را پیگیری کند؛
البته برخی مباحث مانند موضوع ورزشــگاه ،خارج از حیطه اختیارات باشگاه بود که قرار شد
با وزارت ورزش در اینباره جلساتی برگزار شود تا این مشکل را هم حل کنیم .بقیه مباحث
محرمانه اســت و امکان انتشار در رسانهها وجود ندارد .با توجه به صحبتهایی که داشتیم
باشگاه استقالل فعالیتش را برای گرفتن مجوز حرفهای آغاز کرده و اقدامات خوبی انجام داده
است .در مجموع با توجه به زمان مناسبی که برای تکمیل مدارک در اختیار داریم ،امیدوارم
اتفاقات سال گذشته تکرار نشود.

روایت شاهد عینی از جنجال بزرگ
ورزشگاه انزلی

جنجال بزرگ دیدار ملوان و اســتقالل در نیمه اول این مسابقه و
بعد از گل نماینده شــمال بود؛ جایی که ریکاردو ساپینتو سرمربی
پرتغالی از روی عصبانیت به برانکارد کنار زمین که متعلق به جمعیت
هالل احمر بود با پا ضربه زد و همین موضوع یک درگیری عجیب
به وجود آورد.
اگرچه ساپینتو دقایقی بعد از نیروهای هالل احمر عذرخواهی کرد و
در نشست خبری نیز در این خصوص صحبت کرد اما ماجرا همچنان
داغ است .جمعیت هالل احمر در اینباره بیانیه صادر کرده و خواهان
برخورد با ســرمربی استقالل شده است .همچنین کمیته انضباطی
نیز با انتشــار متنی به ساپینتو و باشگاه استقالل  48ساعت فرصت
داد تا دفاعیه کتبی خود را در این خصوص ارســال کنند و ســپس
تصمیمگیری شود.
اما اینکه دقیقا کنار زمین و بعد از گل ملوان چه اتفاقی افتاد ،کمتر
کسی دربارهاش صحبت میکند .ریکاردو ساپینتو سرمربی استقالل
در نشست خبری اشارهای کوتاه کرد و گفت که خوشحالی نیروهای
هالل احمر بعد از گل ملــوان ناراحتیاش را دو چندان کرده اما به
صورت کامل توضیحی داده نشده است.
یکی از حاضران کنار زمین که شــاهد عینی ماجرا بود ،روایت
جالبی از این اتفاق دارد .او که به واســطه موقعیت اجتماعیاش
نمیخواســت نامش فاش شــود ،گفت« :واقعیت این است که
نیروهای هالل احمر کنــار زمین اهل گیالن بودند و طرفداری
ملــوان را میکردند .آنها که جایگاهشــان دقیقــا کنار نیمکت

اســتقالل بود ،با هر اتفاق بازی واکنشهای خاص داشتند و بعد
از گل هم با مشــتهای گره کرده به ســمت ریکاردو ساپینتو
که روی خود را ســمت نیمکت برگردانده بود ،شــادی کردند.
واکنشهای این عزیزان از اول بازی روی اعصاب ساپینتو رفته
بود و بعد که گل ملوان به ثمر رســید ،او عصبانیتش دو چندان
شــد و با دیدن خوشحالی نیروهای هالل احمر نتوانست خودش
را کنترل کند».
حاال کمیته انضباطی فدراســیون فوتبــال باید در اینباره تصمیم
بگیرد .تصمیمی که شاید یک جنجال بزرگ در فضای فوتبال ایجاد
کند اما هرچه هست کمبود امکانات زیرساختی را هم باید یک دلیل
بزرگ برای پیشآمد چنین حواشی در نظر بگیریم.

