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خبر
تیم ملی بدون هوادار
مقابل عراق و بحرین؟

با توجه به شیوع کرونا ،احتماال تیم ملی
بدون حضور تماشاگران در ادامه بازیهای
انتخابی جام جهانی به میدان میرود.
به گزارش ایسنا ،پس از ماههای بالتکلیفی،
برنامه بازیهای معوقه از مرحله دوم انتخابی
جام جهانی در قاره آسیا اعالم شد و تیم ملی
طبق پیشبینیها ،در مهر و آبان سال جاری
چهار دیدار سرنوشتساز خود را برگزار میکند.
با این حال هنوز محل برگزاری مسابقات
از سوی نهادهای بینالمللی اعالم نشده و
مشخص نیست بازیها طبق روال به صورت
میزبان و میهمان برگزار میشود و تماشاگران
میتوانند از تیم خود در ورزشگاه حمایت کنند
یا به علت ادامه شیوع کرونا ،بازیها در کشور
ثالث یا در پشت درهای بسته برگزار میشود.
این اقدام فیفا و  AFCبه علت ادامه شیوع
کرونا در کشورهای مختلف جهان است .در
حال حاضر کرونا در برخی از کشورها اوج
ی میکنند در پاییز
گرفته و کارشناسان پیشبین 
وضعیت انتقال این بیماری بدتر خواهد شد و
پروتکلهای بهداشتی باید با شدت بیشتری
اجرا شود.
در همین زمینه ،رئیس کمیته پزشکی یوفا
اعالم کرده تمام بازیهای ملی در فصل پاییز
بدون حضور تماشاگران برگزار میشود و فعال
بازگشت هواداران به ورزشگاهها ضرورتی
ندارد .در نتیجه فعال نباید در انتظار بازگشت
هواداران به ورزشگاهها بود.
کار تیمملی دشوار میشود؟
اگرچه فیفا تصمیماتش را پس از مشورت
با کنفدراسیونهای محلی اجرایی میکند اما
مشخص است که برخی از کشورهای آسیایی
از حیث رعایت پروتکلهای بهداشتی نسبت
به اروپا و کشورهای توسع ه یافته ضعیفتر
هستند.
درنتیجه با توجه به برگزاری بازیهای لیگ
برتر ایران بدون حضور تماشاگر ،شاید AFC
هم در پاییز مجوز برگزاری با حضور تماشاگران
را به ایران ندهد و تیم ملی مجبور شود بدون
حمایت هواداران به مصاف رقیبانش برود.
این اتفاق در حالی است که مسووالن تیم
ملی تا پیش از این حساب ویژهای روی حمایت
یار دوازدهم از ایران مقابل تیمهای بحرین و
عراق باز کرده بودند تا ملیپوشان به پشتوانه
حمایت تماشاگران ،به راحتی این دو تیم را
شکست دهد و به عنوان تیم صدرنشین راهی
مرحله بعد شود.
با توجه به این که تیم ملی در دور رفت سه
بازی خود را در خارج از خانه برگزار کرده ،بازی
در تهران بدون حضور تماشاگر بیشتر به سود
رقیبان تیم ملی ایران خواهد شد که هجمه
هواداران روی آنها نخواهد بود.
در حال حاضر تیم ملی به علت نتایج
ضعیف در دور رفت و باخت مقابل بحرین و
عراق ،در رده سوم گروهش قراردارد و  4امتیاز
کمتر از رقیبان خود یعنی عراق و بحرین کسب
کرده است.
بر این اساس ،برنامه بازیهای تیم ملی
فوتبال ایران در دور برگشت به این شرح اعالم
شد:
ایران  -هنگ کنگ (پنجشنبه  ۱۷مهر)
کامبوج  -ایران (سهشنبه  ۲۲مهر)
ایران  -بحرین (پنجشنبه  ۲۲آبان)
ایران  -عراق (سهشنبه  ۲۷آبان)
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ن ناگهانی فرهاد مجیدی در اینستاگرام
به بهانه آنفالوکرد 

ستارگان فوتبال ایران چه اشخاصی را «فالو» کردهاند؟
تبعات دومین بازی بدون برد برای استقالل
در شروع دوباره لیگ برتر فقط به انتقاد گسترده
هواداران این تیم از بازیکنان و سرمربی تیمشان
محدود نماند بلکه تساوی بد موقع آبیها مقابل
تیم پایین جدولی سایپا ،کار را به صفحه اینستاگرام
فرهاد مجیدی هم کشاند .فردای این نتیجه ضعیف
بود که سرمربی آبیها افرادی که در اینستاگرام
دنبال میکرد را به ناگهان به عدد  0رساند و
اصطالحا آن ها را «آنفالو» کرد.
به گزارش ورزش سه ،در لیست following
های فرهاد مجیدی ،افراد شاخصی همچون فابیو
کاناوارو ،سامی جابر ،محمد بن راشد آل مکتوم
(حاکم دبی) و موسسه خیریه محک و ...حضور
داشتند که حاال خبری از آن ها نیست .به همین
بهانه مروری داشتهایم بر صفحه تعدادی از بزرگان
فوتبال ایران و بررسی این نکته که آنها کدام
شخصیت های حقیقی یا حقوقی معروف را دنبال
میکنند تا اگر روزی آن ها هم مثل فرهاد مجیدی
دست به چنین اقدام انتحاریای در اینستاگرام
خود زدند ،مشخص شود دقیقا چه کسانی آنفالو
شدهاند:
علی دایی
دایی که این روزها را دور از فوتبال سپری
میکند ،در اینستاگرام خود فقط  16صفحه را
دنبال میکند که مهمترین آنها عبارتند از :کارلوس
کی روش ،صفحه رسمی کنفدراسیون فوتبال آسیا،
بوندسلیگا ،محمدرضا گلزار ،جواد نکونام ،مهدی
مهدویکیا ،سعید معروف ،افشین پیروانی ،کریم
باقری و وحید هاشمیان.
امیرقلعهنویی
سرمربی تیم فوتبال سپاهان که در صفحه
اینستاگرام خود معموال به بیان نظرات سیاسی و
اجتماعی خود میپردازد ،در فالو کردن افراد هم به
سراغ بعضی شخصیتهای سیاسی و هنری رفته.
قلعهنویی مجموعا  27نفر را فالو کرده که در این
میان نفراتی چون محمدجواد ظریف ،سیدحسن
خمینی ،همایون شجریان ،نوید محمدزاده ،پیمان
معادی ،جعفر پناهی ،صادق زیباکالم ،بهروز
وثوقی و پرویز پرستویی حضور دارند .قلعهنویی
همچنین صفحه رسمی باشگاه سپاهان و باشگاه
بارسلونا را در اینستاگرام دنبال میکند.
علی کریمی
جادوگر فوتبال ایران افراد زیادی را در اینستاگرام
پرحاشیه خود دنبال میکند .او که معموال در
اینستاگرامش جملههایی پندآموز و فلسفی
منتشر میکند 295 ،صفحه را از اقشار مختلف
جامعه دنبال میکند .از معروفترین دنبال
شوندهها توسط علی کریمی میتوان به نفراتی
چون سیدحسن آقامیری ،مهناز افشار ،کریم
انصاریفرد ،تهمینه میالنی ،وریا غفوری ،علیرضا

داستان یک ذیحساب

وقتی مدیرعامل پرسپولیس قانون
را نمیداند!

تصمیم عجیب فرهاد مجیدی در اینستاگرام خود گمانهزنیهای زیادی را به دنبال داشته است.

در لیست
 followingهای
فرهادمجیدی،
افراد شاخصی
همچونفابیو
کاناوارو ،سامی
جابر ،محمد بن
راشد آل مکتوم
(حاکم دبی) و
موسسهخیریه
محک و ...حضور
داشتند که حاال
خبری از آن ها
نیست
جهانبخش ،امیرمهدی ژوله و تعداد زیادی از
بازیکنان پرسپولیس و همچنین صفحه رسمی این
باشگاه اشاره کرد.
جواد نکونام
کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال ایران و سرمربی
فعلی باشگاه فوالد خوزستان که طی روزهای اخیر
و پس از بازی با استقالل در صدر اخبار رسانه ها
قرار داشته است ،در صفحه اینستاگرام خود 62
نفر را دنبال میکند که از مهمترین آنها میتوان
به علیرضا فغانی ،ژاوی هرناندز ،رامین رضاییان،
بهداد سلیمی ،سزار آزپیلیکوئتا ،سردار آزمون،
اشکان دژاگه و ...اشاره کرد.
سردار آزمون
لژیونر موفق فوتبال ایران که این روزها در تیم زنیت
توپ میزند و هیچ بعید نیست که در تابستان 2020
به یک تیم دیگر اروپایی بپیوندد ،در اینستاگرام خود
 245را فالو میکند که شاخص ترین آنها عبارتند از
کارلوس کی روش ،خداداد عزیزی ،بهرام افشاری،
رضا عنایتی ،مهدی قایدی ،سیدمحمد موسوی،
صفا هادی ،پرویز پرستویی ،سیدمهدی رحمتی،
سعید عزتاللهی و تعدادی از خوانندگان بدون
مجوز که سردار آنها را دنبال میکند.
فردای نتیجه ضعیف مقابل سایپا بود که

سرمربی آبی ها افرادی که در اینستاگرام دنبال
میکرد را به ناگهان به عدد  0رساند و اصطالحا
آنها را آنفالو کرد.
وریا غفوری
کاپیتان محبوب استقاللیها که با استوریهای
جنجالی خود همواره در رسانهها خبرساز بوده
است ،در اینستاگرام چهرههای معروفی همچون
لزاده،
وحید شمسایی ،علی کریمی ،شجاع خلی 
مسعود شجاعی ،آندرانیک تیموریان ،مجتبی
جباری و همچنین تعداد زیادی از بازیکنان تیم
استقالل و تیم ملی فوتبال ایران را دنبال میکند.
یحییگلمحمدی
سرمربی جوان و موفق تیم پرسپولیس که روز
به روز به قهرمانی لیگ برتر نزدیک میشود ،در
اینستاگرام خود  59نفر را دنبال میکند .نفراتی
که لیونل مسی ،حسین قدوسی ،علیرضا اشرف،
شیث رضایی ،احمد نوراللهی ،کریم باقری ،بشار
رسن ،علی پروین ،هانی نوروزی و کاوه رضایی از
شاخصترین آنها هستند.
علیرضابیرانوند
دروازهبان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه
پرسپولیس که به زودی عازم باشگاه آنتورپ بلژیک
است ،در اینستاگرام خود چهرههایی همچون

کارلوس کی روش ،محمدجواد آذری جهرمی،
پژمان منتظری ،نیما نکیسا ،رضا شاهرودی ،کریم
باقری ،مهدی تاج ،سامان قدوس و ...را فالو
میکند.
کریم باقری
دستیاریحییگلمحمدیروینیمکتپرسپولیس
چندان اهل وقت گذرانی در فضای مجازی نیست
و این را میتوان از لیست فالویینگهای او فهمید.
باقری فقط  12نفر را در اینستاگرام دنبال میکند
که مهمترین آنها عبارتند از :علی دایی ،احمدرضا
عابدزاده ،یحیی گلمحمدی ،افشین پیروانی و علی
کریمی.
سیدجاللحسینی
کاپیتان تیم پرسپولیس که پست اخیر او و دیگر
بازیکنان پرسپولیس در انتقاد از عملکرد مدیران
این باشگاه سر و صدای زیادی به پا کرده ،در
اینستاگرام خود حدود  200نفر را دنبال میکند
که نفراتی همچون ابراهیم شکوری ،مجتبی
محرمی ،علی زندوکیلی ،احسان علیخانی ،مهدی
مهدویکیا ،شایان مصلح ،امیر عابدزاده ،برانکو
ایوانکوویچ ،حمید استیلی ،حسین هدایتی و
تعدادی از بازیکنان پرسپولیس در این فهرست
هستند.

بیرانوند فعال برای پرسپولیس تمرین و بازی نمیکند
دروازهبان تیم فوتبال پرسپولیس ،فعال با این تیم تمرین نمیکند
تا تکلیفش مشخص شود.
از روز چهارشنیه قرارداد علیرضا بیرانوند با باشگاه پرسپولیس
تمام شده و این دروازهبان ،به صورت رسمی بازیکن تیم
آنتورپ بلژیک است .به همین خاطر بیرانوند دیگر در تمرینات
پرسپولیس حاضر نمیشود تا به بلژیک سفر کند و در تستهای
پزشکی باشگاه آنتورپ حضور پیدا کند .در این میان با توجه به
شیوع ویروس کرونا در سراسر جهان که باعث مختل شدن اکثر
فعالیتهای جمعی در چند ماه گذشته شد ،بیرانوند هم نتوانست
چند هفته پیش به بلژیک سفر کند و به تیم جدیدش بپیوندد.
حاال این سوال پیش میآید که آیا بیرانوند میتواند تا پایان فصل
جاری فوتبال ایران برای پرسپولیس بازی کند یا خیر؟
پرسپولیسیها از فیفا استعالم گرفتند
از باشگاه پرسپولیس خبر میرسد که مدیران این باشگاه از فیفا
استعالم گرفتهاند که آیا باتوجه به شرایط خاص ،بیرانوند میتواند
تا پایان فصل برای پرسپولیس بازی کند یا خیر؟ این استعالم طبق
قانونی بود که فیفا بعد از شیوع کرونا تصویب کرد و اعالم کرد
بازیکنانی که قراردادشان با باشگاه فعلی تمام شده و باید به تیم

دیگر بروند ،به خاطر تعویق در مسابقات باشگاهی میتوانند تا
پایان لیگ ،در تیمهای فعلی خود بمانند.
سناریوهای مختلف درمورد بیرانوند
درمورد بیرانوند فعال چند راه وجود دارد .یکی اینکه بیرانوند
طبق قراردادش با باشگاه آنتورپ به تستهای پزشکی این
باشگاه میرود و این باشگاه بلژیکی هم مابقی بدهی خود بابت
رضایتنامه را به باشگاه پرسپولیس پرداخت میکند.
دوم اینکه فیفا به باشگاه پرسپولیس این اجازه را میدهد تا از
بیرانوند تا انتهای فصل استفاده کند.
راه حل سوم هم این است که باشگاه آنتورپ و پرسپولیس با هم
توافق کنند تا بیرانوند بتواند تا پایان فصل برای پرسپولیس بازی
کند که این بسیار بعید است.
بیرانوند فعال با پرسپولیس تمرین نمیکند
هرچه هست بیرانوند فعال با پرسپولیس تمرین نمیکند تا
خطری سرخپوشان را تهدید نکند .اگر فیفا اجازه داد ،بیرانوند
تا انتهای فصل با پرسپولیس خواهد بود ،اگر اجازه صادر نشد
هم بیرانوند باید به بلژیک سفر کند و ماجراجویی خود را در این
کشور ادامه بدهد.

سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس به
دلیل عدم اطالع از قانون ،باشگاه را دچار
مشکل عجیبی کرده است.
به گزارش ایسنا ،محمد پاشا که چند سالی
در باشگاه پرسپولیس به عنوان ذیحساب از
سوی وزارت اقتصاد و داریی گماشته شده
بود در چند روز اخیر با باال گرفتن اختالفات
میان او و مدیران باشگاه ،از جمع سرخها
جدا شده اما بحث اصلی که میان طرفین
مطرح شده بود ،اجرا نشدن قوانین از سوی
مدیران باشگاه بود.
از قرار معلوم مدیران بدون این که خود
را ملزم به تایید ذیحساب بدانند تصمیمات
مالی برای هزینه کرد منابع باشگاه اتخاذ
میکردند که همین امر به مرور زمان آتش
اختالف پرسپولیسیها و ذیحسابشان را
شعله ور کرد.
طبق قانون ،تمام منابع مالی که به حساب
باشگاه پرسپولیس واریز میشود باید با
امضای مدیرعامل و ذیحساب ،هزینه شود
به همین دلیل ذی حساب پس از وصول
موارد هزینه ،سعی میکرد آنها را به دقت
بررسی کند تا به نوعی از هدر رفتن بیتالمال
جلوگیری کند اما ظاهرا پرسپولیسیها از این
موضوع رضایت نداشتند و بدون توجه به این
موضوع دنبال هزینه کرد منابع بودند.
نکته عجیب ماجرا اینجاست که پس از
باال گرفتن اختالفات ،مهدی رسول پناه،
سرپرست مدیرعاملی باشگاه برای کنار
زدن ذیحساب نامهای به شرکت توسعه
و تجهیز اماکان ورزشی ارسال میکند و
خواهان پایان ماموریت محمد پاشا میشود.
او گمان میکرد که چون پاشا کارمند این
شرکت است ،نامه پایان ماموریت او نیز
باید برای آن شرکت ارسال شود در حالی که
ذی حساب باشگاه را وزارت اقتصاد و دارایی
معرفی میکند و اگر قرار به پایان ماموریت
او باشد ،این وزارتخانه باید نامه مربوط را
ارسال کند و دربارهاش تصمیم گیری کند و
مدیرعامل پرسپولیس اساسا اجازه برکناری او
را ندارد.
همین اشتباه عجیب باعث شده حاال محمد
پاشا به عنوان ذیحساب ،در محل کارش
حاضر نشود اما از آنجایی که طبق قانون هنوز
نامه پایان ماموریتش صادر نشده بنابراین
ذیحساب رسمی باشگاه محسوب میشود و
به عنوان دارنده حق امضا باید چکهایی را
که به امضای مدیرعامل میرسد ،تایید کند.
با تمام این اوصاف ،پاشا برای معطل نماندن
کارهای باشگاه ،صرفا برای امضای اسناد
مالی در باشگاه حضور مییابد.
به این ترتیب ،باشگاه پرسپولیس اکنون
با مشکلی عجیب روبهرو شده و چنانچه
ذیحساب ،به دلیل همین مسائل بر سر
کارش حاضر نشود ،باشگاه پرهوادار تهرانی
با مشکلی بسیار جدی در امور اجرایی خود
روبهرو خواهد شد .موضوعی که تاکنون
نیز مشکالت جدی را برای پرداخت حقوق
کارکنان و سایر امور باشگاه و تیم پرسپولیس
ایجاد کرده است.

دستبردار نیست ،کفش طال میخواهد!

طارمی ،گربه سیاه همه مدعیان پرتغال
ملیپوش ایرانی ریو آوه بار دیگر در فوتبال پرتغال خودنمایی کرد و عامل
شکست براگا شد.
به گزارش ورزش سه ،در ادامه بازیهای هفته بیست و نهم لیگ برتر
پرتغال ،تیم ریو آوه که مثل  ۱۷مسابقه متوالی اخیرش مهدی طارمی را
بهعنوان مهاجم نوک در ترکیب داشت ،مقابل براگای رده چهارمی قرار گرفت.
پائولینیو ،مهاجم براگا که تا قبل از این مسابقه همانند مهدی طارمی  ۱۱گل
زده و یکی از رقبای او در جدول گلزنان لیگ برتر پرتغال به شمار میآید ،در
دقیقه  ۲۱از شلوغی محوطه جریمه ریو آوه استفاده کرد و دفع ناقص مدافع
این تیم را با شوت محکم زمینی تبدیل به گل کرد تا تیمش را پیش بیندازد.
براگا در دقیقه  ۲۷صاحب یک ضربه ایستگاهی در قوس محوطه جریمه ریو
آوه شد که ریکاردو هورتا با شوت فنی استثنایی توپ را به کنج دروازه فرستاد
تا یاران طارمی در این مسابقه خانگی با دو گل عقب بیفتند و کار سختی برای
جبران داشته باشند.
اما درخشش ستاره ایرانی ریو آوه کافی بود تا امیدهای این تیم زنده شود؛
در دقیقه  ۳۴ارسال زمینی نونو سانتوس از جناح چپ به مقابل دروازه براگا را
مهدی طارمی بدون مکث و با شوت مطمئن تبدیل به گل کرد و توپ را سریع
به وسط زمین برد تا زمان جبران بیشتری داشته باشند.

هنوز یک دقیقه از این گل نگذشته بود که ریو آوه حمله دیگری تدارک دید
که این بار ارسال داال گلسون از سمت راست زمین را مهدی طارمی نتوانست
بزند تا توپ پس از برخورد به کف پای او به سمت چپ محوطه جریمه رفته و
با شوت استثنایی و روی پای نونو سانتوس تبدیل به گل شود.
نمایش هجومی ریو آوه همچنان ادامه پیدا کرد و در دقیقه  ۴۱سانتر مهدی
طارمی پس از برخورد به مدافع براگا به سمت چپ محوطه جریمه رفت تا این
بار نونو سانتوس به جای شوتزنی ،پاس کاتبک زیبایی به داال گلسون بدهد
و این بازیکن آنگوالیی گل سوم تیمش را به ثمر رساند تا با کامبک دیدنی و
برتری  ۳بر  ۲نیمه اول را تمام کنند.
پائولینیو که نمیخواست از کورس رقابت با طارمی عقب بماند ،در دقیقه
 ۸۱با ضربه سر گل دوم خود و گل سوم و تساویبخش براگا را زد ،اما این
نتیجه تا پایان پابرجا نماند و باز هم درخشش ستاره ایرانی ریو آوه شادی را
به اردوی این تیم آورد.
لئاندرو سیلوا برزیلی در دقیقه  ۹۰بهعنوان دومین تعویضی ریو آوه وارد
زمین شد که کمتر از دو دقیقه پس از حضورش در میدان ،با شوت پای چپ
در آستانه گلزنی قرار داشت ،اما رولندو مدافع براگا با دست خود مانع از ورود
توپ به دروازه شد تا با کارت قرمز داور هم مواجه شود و یاران طارمی نیز به

یک پنالتی برسند.
طارمی که شب فوقالعادهای را با یک گل و یک پاس گل پشت سر گذاشته
بود ،حاال بهترین فرصت را داشت تا از روی نقطه پنالتی سه امتیاز را هم برای
ریو آوه به همراه بیاورد که به خوبی این کار را انجام داد و با شوت محکم به
سمت چپ و عبور توپ از زیر دستان دروازهبان ،توپ را تبدیل به گل کرد.
ریو آوه که در دیدار اخیرش با پنالتیگیری و گلزنی ستاره ایرانیاش به
برتری برابر ویتوریا ستوبال رسیده بود ،مقابل براگا نیز با نمایش کمنظیر او
توانست به پیروزی  ۴بر  ۳دست پیدا کند تا  ۴۷امتیازی شده ،به رده پنجم
جدول صعود کند و به سه امتیازی براگا برسد و همچنین امیدوارتر برای کسب
سهمیه پلیآف لیگ اروپا شود.
مهدی طارمی که از بین تیمهای بزرگ پرتغال تنها به براگا گل نزده بود،
در این دیدار توانست دبل کند ،تعداد گلهای این فصل خود را به عدد ۱۳
برساند و مشترکا به همراه پائولینیو در جایگاه سوم جدول گلزنان لیگ برتر
پرتغال قرار بگیرد.
لژیونر آماده این روزهای فوتبال ایران با وجود اینکه زمزمههای رفتناش به
بنفیکا در پایان فصل شنیده میشود ،بدون توجه به مسائل نقل و انتقاالتی
همچنان مشغول درخشش و جنگیدن برای آقای گلی در پرتغال است و در

حالی برابر براگا موفق به گلزنی شد که در چهار مسابقه از پنج دیدار اخیرشان
هم توانسته بود این کار را انجام دهد.
عالوه بر گلزنی ،طارمی برابر براگا دومین پاس گل این فصل خود را ثبت
کرد ولی فرصتی برای افزایش آمار فوقالعاده هفت پنالتی گرفته شدهاش را
به دست نیاورد.

