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اخبار

طارمی خرید ارزان اما پربرکت
پورتو لقب گرفت

سنگباران بی اخالقی بر سر فوتبال
به گزارش ورزش سه ،استادیوم یادگار امام تبریز
امروز عجیبترین روز خود را تجربه کرد؛ هرچند پیش
از این نیز دیدارهای دو تیم پرسپولیس و تراکتور چه
در تهران و چه در تبریز بدون جنجال پایان نیافته
بود ،اینبار اما در شرایطی که هر دو تیم روزهای پایانی
فصل را با نگرانیهای بزرگی سپری میکردند ،خبری از
جوسازی و حواشی قبل از بازی نبود.
پرسپولیس برخالف گذشته خیلی راحت و بدون
حاشیه پا به فرودگاه تبریز گذاشته بود و در هتل
خود اسکان یافت و در ادامه نیز راهی استادیوم
یادگار امام شده بود .استادیومی که بعد از مدتها
بار دیگر با اعالم سخنگوی دولت مجوز حضور 30
درصدی تماشاگران را به دست آورد .البته مسووالن
برگزاری با عبور از این ظرفیت اعالم شده ،پذیرای
بیش از  60هزار هوادار بودند و البته انتظار میرفت
حضور تیتیهای پرشور در روزی که پرسپولیس به
دنبال تثبیت جایگاه دومی خود است و تراکتور نیز
میخواست از منطقه سقوط کامال فاصله بگیرد ،باعث
زیباتر شدن بازی نیز شود.
همانطور که گفته شد هیچ حاشیهای از سوی عوامل
دو تیم که باعث نگرانی درباره جنجالی شدن بازی
شود شکل نگرفته بود اما مشخص نشد که چرا از
همان دقایق ابتدایی جو روی سکوها ملتهب و نزدیک
به انفجار بود .برخی هواداران بدون جهت و هیچ
تحریکی از همان ثانیه های آغازین بازی با فحاشی و
در ادامه سنگ پرانی و پرتاب بطری ،بازی را به سمت
جنجال بردند.
ل را از دقیقه  20بازی شاهد بودیم.
شدت این جنجا 
جایی که ترابی قصد داشت سومین کرنر تیمش را به
ثمر برساند ولی با سنگ پرانیها ضمن آسیب دیدگی
باعث توقف بازی شده بود .این اتفاق نگرانی بزرگی
را برای ادامه بازی شکل داد .مهدوی به عنوان داور
بازی به دنبال آرام کردن جو بازی بود و مشخص بود
که کاری از دست وی برای آرام کردن جو برنمیآید.
در شرایطی که هر لحظه به شدت جنجالها افزوده
میشد ،بزرگترین آن را در ابتدای نیمه دوم شاهد
بودیم .جایی که یحیی گل محمدی که به دلیل
محرومیت در منطقه فنی و نیمکت قادر به همراهی
تیمش نبود ،قصد حضور در جایگاه ویژه را از مسیر
سکوی منتهی به این منطقه را داشت که فحاشیها،
پرتاب بطری و سنگ و حتی برخورد فیزیکی به اوج
خود رسید!
هر چه بود این اتفاق مانع از این نشد که بازی در
زمین به جریان درنیاید .با سوت مهدوی بازی برای
نیمه دوم استارت خورد اما بار دیگر یک ضربه کرنر
برای پرسپولیس همه چیز را به جنجال کشید .عالیشاه
که در این بازی به عنوان کاپیتان وارد زمین شده بود،
بعد از قطع نشدن پرتاب سنگ و بطری ،با عصبانیت و
فریادزنان چند سنگ پرتاب شده را به سمت تابلوهای
تبلیغاتی پرتاب کرد تا به این شکل به دنبال آرام کردن

تمجید  AFCاز سومین حضور داور
ایرانی در جام جهانی

کنفدراسیون فوتبال آسیا به تمجید از داور
کشورمان به مناسب انتخاب شدن برای قضاوت
در جام جهانی  ۲۰۲۲پرداخت.
به گزارش خبرآنالین ،فیفا از داوران حاضر در
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر رونمایی کرد که نام ۳
داور از کشورمان در آن دیده میشود.
 ۳۶داور وسط ۶۹ ،کمک داور و  ۲۴داور در
اتاق ویدئوچک در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر حضور
خواهند داشت .علیرضا فغانی به همراه دو کمک
خود یعنی محمدرضا ابوالفضلی و محمدرضا
منصوری در این رقابت ها حضور خواهد داشت.
سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا لیست داوران
آسیایی که در جام جهانی  ۲۰۲۲قضاوت می
کنند را معرفی کرد که به تمجید از علیرضا فغانی
داور ایرانی پرداخت.
 AFCدرباره داور ایرانی نوشت :علیرضا فغانی
داور ایرانی برای سومین بار متوالی در مسابقات
جام جهانی قضاوت خواهد کرد با تجربه زیاد
در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر حضور خواهد داشت.
مسابقات جام جهانی  ۲۰۲۲از تاریخ  ۲۹آبان
در قطر آغاز میشود .تیم ملی کشورمان در این
رقابتها در گروه دوم با تیمهای ملی آمریکا،
انگلیس و برنده دیدار پلی آف اروپا (اسکاتلند-
اوکراین/ولز) بازی خواهد کرد.

اخبار

صحنههای تکان دهنده در ورزشگاه یادگار

«گادوین منشا» بعد از پنج سال در
آستانه آقای گلی لیگ برتر ایران

مهاجم  ۳۲ساله و نیجریهای شاغل در لیگ
برتر ،پس از  ۵فصل حضور در فوتبال ایران و
بازی در  ۵تیم ،سرانجام در آستانه آقای گلی
قرار گرفت.
به گزارش مهر ،تیم فوتبال مس رفسنجان
که دومین فصل حضور خود در لیگ برتر را
تجربه میکند در هفته بیست و هشتم توانست
صنعت نفت را با  ۲گل در آبادان شکست دهد
تا با  ۴۴امتیاز در رده ششم جدول باقی بماند.
رفسنجانیها در حالی به این پیروزی رسیدند که
اولین گل این تیم توسط گادوین منشا به ثمر
رسید که این چهاردهمین گل این فصل و پنجاه
و یکمین گل او در لیگ برتر بود که با پیراهن ۵
تیم به ثمر رسیده است.
منشا با زدن این گل در فاصله  ۲هفته مانده
به پایان فصل فاصلهاش را در جدول گلزنان با
نزدیکترین تعقیب کنندهاش به  ۴گل رساند
تا شانسش برای آقای گلی این فصل بیش از
گذشته شود.
این مهاجم با تیم پیکان به فوتبال ایران معرفی
شد و پس از درخشش در این تیم به پرسپولیس
پیوست .او سپس بازی در تیمهای استقالل و
گل گهر را هم در لیگ برتر تجربه کرد و امسال
پیراهن مس رفسنجان را بر تن کرد که این
پنجمین تیم او در ایران باشد.
منشا که در این مابین حضوری کوتاه مدت
در لیگ امارات و تیم عجمان را هم تجربه کرد،
در هیچ یک از تیمهای ایرانیاش بیشتر از یک
فصل حضور نداشته و از نظر تعداد گلهای زده،
بهترین دوران او با گل گهر و پیکان بوده که به
ترتیب  ۱۶و  ۱۵گل در یک فصل برای آنها به ثمر
رسانده بود .با این وجود منشا تاکنون آقای گلی
در فوتبال ایران را تجربه نکرده است.
مهاجم مس رفسنجان امروز با  ۱۴گل در صدر
جدول گلزنان قرار گرفته و بیشترین شانس را
برای کسب عنوان آقای گلی این مسابقات دارد
که در این صورت ،وی برای نخستین بار کفش
طال را هم در فوتبال ایران خواهد برد.
مس رفسنجان در دو هفته باقی مانده تا پایان
فصل به ترتیب با استقالل و پیکان بازی دارد
و منشا برای افزایش تعداد گلهای زدهاش در
این فصل باید مقابل تیمهایی به میدان برود که
سابقه بر تن کردن پیراهن آنها را داشته است.
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با تداوم جنجال روی سکوهای یادگار امام تبریز و قطع نشدن پرتاب سنگ و بطری از سوی هواداران ،در نهایت داور بازی با اعالم نیمه کاره ماندن بازی،
مسیر رختکن را در پیش گرفت.

نکتهدیگر
از جنجالها
در استادیوم
یادگار امام
مربوط به یحیی
گل محمدی و
حبسیکساعته
او در جایگاه
ویژه بود
خشم درونی خود از اقداماتی شود که  50دقیقه تمرکز
آنها را برهم زده بود .با این حال با این اقدام او پرتابها
و فحاشیها شدت بیشتری گرفت و ورود مسلمیپور
به ماجرا و درگیری با کاپیتان پرسپولیس ،حواشی را
چند برابر کرد .رفته رفته بازیکنان دو تیم داخل زمین
هم به درگیری لفظی و فیزیکی با یکدیگر پرداختند که
بعد از دقایقی و با آرام شدن شرایط ،دو کارت قرمز از
سوی داور به همراه داشت تا حامد پاکدل و مسلمی
پور از دو تیم اخراج شوند و کار با  10نفر برای تراکتور و
پرسپولیس بار دیگر دنبال شود.
بازی سرد و بدون موقعیت دو تیم تا دقیقه  70ادامه
یافت تا یک کرنر دیگر نصیب پرسپولیس شد؛ اینبار
هم عالیشاه موفق به حضور در محل کرنر و ارسال آن
نشد .این در شرایطی بود که کاپیتان پرسپولیس به
شدت بابت برخورد سنگ به زانویش گالیه داشت و
کار را با مصدومیت دنبال میکرد .با این حال رامین
رضاییان با درخواست از عالیشاه برای زدن کرنر حتی
در این موقعیت سخت و شاید هم غیرممکن به دنبال
ادامه بازی بود .اما پرتاب دوباره سنگ و بطری حتی
باعث شد تا کمک داور هم از منطقه خود خارج شود
و وارد زمین شود! این در حالی بود که رامین رضاییان

به دنبال این بود تا کمک داور را به منطقه خودش
بازگرداند و بازی به جریان بیفتد تا شاید تیمش
موقعیتی برای برتری برابر حریف به دست بیاورد.
گها خود را به
اما ناگهان داور از میان پرتاب سن 
توپ که در نقطه کرنر مستقر بود رساند و با برداشتن
آن و حضور در میانه میدان برای دومین بار بازی را
متوقف کرد .او اینبار اما سوت نیمه کاره ماندن بازی
را نواخت تا همه چیز به کمیته انضباطی و سازمان
لیگ در خصوص این بازی و حواشی آن سپرده شود.
این در حالی بود که تیم داوری و پرسپولیس برای
خروج از زمین و حضور در رختکن باید مسیری 50
متری پیست تارتان را میرفتند که البته در این منطقه
هم از پرتاب سنگ و فحاشیها بی نصیب نماندند! آنها
هر طور شده خود را به رختکن رساندند اما در سمت
دیگر کیانی و دیگر بازیکنان تراکتور به همراه ساغالم
به عنوان سرمربی این تیم به دنبال آرام کردن هواداران
و پیگیری دوباره بازی بودند که البته بی نتیجه ماند.
نکته دیگر از جنجالها در استادیوم یادگار امام
مربوط به یحیی گل محمدی و حبس یکساعته او
در جایگاه ویژه بود .سرمربی سرخها که به دلیل
محرومیت به زحمت خود را به جایگاه ویژه رسانده

بود ،به دلیل جو سکوها و استادیوم موفق به خروج
از این منطقه و حضور در رختکن تیمش نشده بود.
در نهایت بعد از نزدیک به یک ساعت ،یحیی گل
محمدی با اسکورت یگان ویژه و در شرایطی که کاله
محافظ یکی از اعضای یگان را نیز بر سر داشت ،مسیر
رختکن را در پیش گرفت و البته این اقدام او و همراهی
مهدی کیانی به عنوان کاپیتان محبوب تراکتوریها
نیز مانع از این نشد که از باران پرتاب سنگ و  ...بی
نصیب بماند.
در حالیکه برخی هواداران تراکتور که صرفا برای
تماشای بازی آمده بودند بعد از این اتفاق مسیر
خروجی را در پیش گرفته بودند ،برخی هواداران نیز
به امید ادامه بازی و برخی دیگر نیز به امید ادامه این
رفتار دور از انتظار خود ،سکوها را ترک نکردند .ساغالم
مربی ترکیه ای تراکتور با احساس وضعیت تیمش با
سود بردن از بلندگوهای استادیوم خواهان پایان دادن
به این اقدام هواداران بود و بازیکنان و اعضای تیم نیز
با دور زدن در کنار سکوها به دنبال آرام کردن آنها
بودند ،اما کار پایان یافته بود و این بازی در دقیقه 70
متوقف شد و باید منتظر رای کمیته انضباطی در این
خصوص ماند.

بعد از استعالم فدراسیون فوتبال

فیفا برگزاری بازی تیم ملی ایران با روسیه را منتفی کرد!
تیم ملی فوتبال ایران قصد داشت دیداری تدارکاتی را با روسیه برگزار کند اما فیفا مانع از انجام این مسابقه شد.
به گزارش مهر ،تیم ملی فوتبال ایران در نخستین مسابقه دوستانه قبل از شروع جام جهانی  ۲۰۲۲قطر،
روز  ۱۶خرداد به مصاف تیم ملی کانادا میرود .پیش از این ایران انجام مسابقه با تیمهای اروپایی را در دستور
کار قرار داشت که این موضوع امکانپذیر نشد؛ از جمله دیدار با روسیه و آلبانی .عملی نشدن بازی با روسیه و
آلبانی اما هرکدام دالیل مختلفی دارد .آلبانی به خاطر درخواست های مالی از فهرست بازی های دوستانه ایران
خارج شد .روسیه هم به دلیل تعلیق بودن از سوی فیفا به خاطر حمله نظامی به اوکراین قادر به انجام مسابقه
نیست؛ موضوعی که فدراسیون فوتبال رسما از فیفا استعالم گرفته است .حمید استیلی مدیر تیم ملی ایران در
این خصوص گفت :برنامه تمام تیمهای اروپایی در «فیفادی» پر است .فقط یک کشور روسیه بود .آنها هم -برای
دیدار با ایران -اظهار تمایل کردند .از فیفا استعالم گرفتیم که اعالم شد نمیتوانیم با روسیه بازی کنیم .مدیر تیم
ملی ایران همچنین درباره منتفی شدن رویارویی با آلبانی گفت :این مسابقه به خاطر بحث مالی امکان پذیر نشد.

شوک به تیم اسکوچیچ

باید به آلبانی پول میدادیم و برای آنها پرواز اختصاصی میگرفتیم .قرار بود در تهران یا قطر با آلبانی بازی کنیم.
وقتی در کانادا بازی گذاشتیم ،به خاطر مسافت طوالنی عمال ًآلبانی از رده خارج شد.

احتمال لغو دیدار تیم ملی ایران با اکوادور؛ مذاکره با سنگال
در حالی که گفته میشد تیم ملی فوتبال ایران در کانادا با
تیم اکوادور هم یک دیدار دوستانه برگزار میکند ،اما این بازی
احتماال لغو میشود و شاگردان اسکوچیچ زودتر از برنامه به تهران
بازمیگردند.
به گزارش مهر ،تیم ملی فوتبال ایران روز  ۱۶خرداد در دیداری
تدارکاتی در کانادا به مصاف تیم ملی فوتبال این کشور میرود.
چهارشنبه شب بود که حمید استیلی مدیر تیم ملی ایران در یک
گفتگوی تلویزیونی خبر داد ایران بعد از کانادا ،در روز  ۲۱خرداد
دیداری تدارکاتی با اکوادور برگزار میکند.
با این حال هنوز سه روز از اعالم این خبر نگذشته است که
احتمال لغو بازی با اکوادور و تغییر کلی برنامههای تیم ملی ایران
مطرح شده است .مهمترین موضوع ظاهرا ً محل برگزاری بازی با
اکوادور است که تاکنون هیچ شهری نهایی نشده است.
حتی بحث برگزاری بازی ایران  -اکوادور در کشور اسپانیا هم به
میان آمد که با مخالفت فدراسیون فوتبال ایران مواجه شد چرا
که فرصتی برای گرفتن ویزا و سفر دوباره به اروپا برای تیم دراگان

اسکوچیچ مهیا نبود.
استیلی امروز جمعه گفت :هنوز زمین بازی با اکوادور مشخص
نشده است .اگر قرار به برگزاری بازی خارج از کانادا است ،باید هر
دو تیم شرایطش را داشته باشند .حتی صحبتی از اسپانیا شد که
برای ما و آنها مقدور نبود.
وی از تالش فدراسیون برای پیدا کردن یک جایگزین برای اکوادور
در صورت لغو این بازی خبر داد و گفت :دنبال این هستیم که اگر
بازی با اکوادور نشد ،با سنگال در روزهای  ۱۲یا  ۱۴ژوئن ( ۲۲یا ۲۴
خرداد) در ورزشگاه آزادی بازی کنیم .وزارت خارجه در این مورد به
ما کمک کرده است و ارتباط خوبی وجود دارد.
مدیر تیم ملی ایران که با «ورزشگاه» گفتگو میکرد ،در پاسخ به
این سئوال که آیا ممکن است ایران هم با کانادا و اکوادور بازی کند
و هم با سنگال؟ تصریح کرد :خیر این امکان نیست.
به گفته استیلی ،درصورت لغو بازی با اکوادور ،ایران بعد از انجام
بازی با کانادا این کشور را ترک میکند و برای دیدار با سنگال به
تهران بر میگردد.

یک سایت ورزشی کشور پرتغال با تمجید از
مهاجم تیم ملی فوتبال ایران نوشت :مهدی طارمی
خریدی ارزان اما مثمر ثمر برای قهرمان لیگ این
کشور بود.
به گزارش ایرنا ،مهدی طارمی مهاجم تیم
ملی فوتبال ایران در تابستان سال  ۲۰۲۰به تیم
فوتبال پورتو پرتغال پیوست و در  ۲فصل گذشته
موفقیتهای زیادی را با این تیم تجربه کرده است.
وی در این فصل ضمن کسب عنوان قهرمانی با
پورتو ،موفق شد  ۲۰گل و  ۱۲پاس گل را در لیگ
فوتبال این کشور را به نام خود ثبت کند.
درخشش طارمی در فوتبال اروپا نه تنها موجب
شده تا تیمهای بزرگی مانند میالن ایتالیا و آرسنال
به دنبال جذب او باشند بلکه عملکرد این مهاجم
موجب تحسین سایتهای ورزشی جهان شده
است .بعد از جشن قهرمانی طارمی با پورتو سایت
« »BTLvidانگلیس در گزارشی به تمجید از
مهاجم ایرانی پرداخت.
در گزارش این سایت ورزشی آمده است :طارمی
که با مبلغ چهار میلیون یورو از ریو آوه به تیم
پورتو پیوست در آن زمان مهاجمی ارزان به شمار
میرفت اما عملکرد بسیار خوبی در ترکیب قهرمان
فوتبال پرتغال داشت .پورتو با به خدمت گرفتن این
بازیکن ایرانی موفق به تقویت تیم خود شد.
این تارنمای خبری با اشاره به عملکرد طارمی و
تاثیر وی در گلهای باشگاه پورتو نوشت :طارمی
در این مدت  ۲سال نشان داد خریدی ارزان و
کامال موفق برای پورتو بوده و در این مدت دو جام
قهرمانی در رقابت های داخلی کسب کرده است.
وی همچنین موفق به کسب عنوان بهترین بازیکن
لیگ پرتغال شده است.
تمجید سایتهای ورزشی انگلیس از طارمی
و قرار گرفتن عملکرد این بازیکن زیر ذرهبین
کارشناسان فوتبال آن کشور ،در حالی است که
ایران در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر باید در نخستین
دیدار برابر تیم ملی فوتبال انگلیس در مرحله
گروهی قرار گیرد.

شوک بزرگ به رئال مادرید؛ امباپه
در  PSGماندنی شد؟
به نظر تصمیم کیلیان امباپه عوض شده و ممکن
است او بخواهد قراردادش را با پاری سن ژرمن
تمدید کند.
به گزارش ورزش سه ،در هفته های اخیر مدیران
رئال مادرید در تمامی موارد با کیلیان امباپه به
توافق رسیده و اطمینان داشتند این ستاره فرانسوی
فصل بعد لباس این باشگاه را به تن خواهد کرد.
حتی فلورنتینو پرز در مورد حق تصویر این بازیکن
نیز لطف بزرگی به او کرد و  60درصد این رقم را به
کیلیان امباپه اختصاص داد که حتی از کریستیانو
رونالدو در این باشگاه نیز بیشتر است .در شرایطی
که همه چیز مهیای نهایی شدن انتقال این ستاره
جوان به رئال مادرید بود ،نشریه مارکا مدعی شد
کیلیان امباپه دچار تردید شده و در این مقطع
شانس ماندن او در پاریس از مهاجرت به اللیگا
بیشتر است .در حقیقت مادر کیلیان امباپه دیروز
با مدیران رئال مادرید تماس گرفته و به آنها اعالم
کرده پسرش قصد دارد دوباره شرایط را بررسی
کرده و بعد تصمیم نهایی خود را اعالم کند .حاال
رئال مادرید گمان می کند کیلیان امباپه اکنون می
خواهد قبل از پیوستن به این باشگاه ،یک یا دو
سال دیگر در پاری سن ژرمن باقی بماند .مدیران
رئال مادرید در حال حاضر گیج شده و شک و
تردید این بازیکن در این مقطع علیرغم توافق قطعی
با این باشگاه را درک نمی کنند.
حتی رئال مادرید پرداخت رقم  130میلیون یورو
به عنوان پاداش انتقال را نیز پذیرفته بود ،اما
خانواده کیلیان امباپه حاال درخواست  200میلیون
کرده است .در حال حاضر مدیران پاری سن ژرمن
اطمینان دارند که کیلیان امباپه در این باشگاه باقی
خواهد ماند و او فردا این تصمیم را رسما اعالم
می کند .در شرایطی که ارلینگ هالند نیز رسما
راهی منچسترسیتی شده ،ماندن کیلیان امباپه در
پاریس بزرگترین شوک به مدیران رئال مادرید و
البته پیروزی بزرگ و تاریخی برای باشگاه پاری سن
ژرمن خواهد بود .به نظر می رسد رئال مادرید طی
 24ساعت آتی برای آخرین بار جهت جذب کیلیان
امباپه تالش خواهد کرد.

حرفهای جنجالی فرهاد در بازگشت به ورزشگاه آزادی

من فرزند حجازی هستم

فرهاد مجیدی با اعتماد به نفس و لحن سرد ،صحبتهای تندی را در گفتگوی
مطبوعاتی اش پس از بازی با آلومینیوم بر زبان آورد.
به گزارش ورزش سه ،اگر چه نشست مطبوعاتی سرمربی استقالل تنها  6دقیقه
طول کشید اما او در یکی از تندترین گفتوگوهای مطبوعاتی به مسائلی اشاره کرد
که اگر چه قبال نکاتی از آن را فاش کرده بود ،اما این بار بدون پرده پوشی و به صورت
مستقیم علیه آنها موضع گرفت.
از قبل هم پیشبینی میشد که مجیدی درباره برنامه فوتبال برتر موضعی
تند داشته باشد .اما شاید این حرفها هنوز برای خیلی از هواداران عادی فوتبال
غیرمنتظره باشد .صحبتهای مجیدی و سواالت خبرنگاران که از نظر فرهاد تعداد
زیادی نبودند و بعد از قهرمانی از شمارشان کم شده را بخوانید:
درخصوص بازی صحبت کنید.
بازی بسیار خوبی بود .در لحظات پایانی و  20تا  25دقیقه پایانی تیم ما
فوقالعاده بازی کرد .از بازیکنان تشکر میکنم .قهرمانی را به هواداران استقالل
تبریک میگویم .امیدوارم که این قهرمانیها تداوم داشته باشد .میدانستیم
بازی با سپاهان و فوالد انرژی زیادی از تیم ما گرفته بود و به همین دلیل برای
استفاده از بازیکنی مانند حردانی دچار تردید بودیم .از او تشکر می کنم که با
وجود مصدومیتی که داشت ،یک نیمه برایمان بازی کرد .اکثر بازیکنانمان در
مرز آسیب دیدگی هستند و باید از آنها مراقبت کنیم و بتوانیم دو بازی آینده را
نیز با پیروزی پشت سر بگذاریم.
قهرمانی را به شما تبریک می گویم .خودتان عرض کردید که در  25 ،20دقیقه
پایانی خیلی خوب بازی کردید .چرا استقالل از ابتدا اینقدر خوب بازی نمیکند؟

شرایط بازی ایجاب میکرد اینگونه بازی کنیم .آلومینیوم با سیستم  1-3-6بازی
میکرد و الیههای دفاعی بسیار زیادی داشتند .ما سعی کردیم در نیمه دوم سیستم
خود را عوض کنیم .تیم من هفته به هفته بهتر میشود و پیشرفت میکند .این
فاکتوری است که من خیلی روی آن حساسیت دارم و تیم من بازی به بازی بهتر می
شود .وقتی تیمی پیشرفت میکند قابل تقدیر است یعنی به اهدافی که می خواهیم
رسیده ایم .اگر خوششانس بودیم می توانستیم برنده بازی شویم ،اما آلومینیوم هم
بازیکنان خوب و دوندهای داشت و زحمت کشیدند .در کل به بازیکنان هر دو تیم
خسته نباشید میگویم.
آقای مجیدی شما ...
از کجا؟
 شبکه سه.
از کدام برنامه؟
 فوتبال برتر.
نه من جواب شما را نمیدهم .وقتی شما به خودتان اجازه میدهید ،یعنی
وقاحت در چه حد؟ که عکس کاپیتان تیم من را محو میکنید روی صفحه تلوزیونتان
من هیچ وقت جواب شما را نمیدهم.
من به شما کاری ندارم .فوتبال برتر با چه رویی این کار را میکند؟ وریا
کاپیتان تیم من است و اجازه ندارید این کار را بکنید .از شما عذرخواهی می
کنم .دوست نداشتم حرف بزنم ولی خیلی حرف است که میتوانم بگویم که چه
نهادهایی به ما فشار آوردند در برنامه شما (فوتبال برتر) شرکت کنیم ولی من
موافقت نکردم .اگر دوست داشتید بعدا برایتان توضیح میدهم .یعنی در کل

دوست دارم آخر فصل صحبت کنم و خیلی مسائل را عنوان کنم .اینکه فشار
بیاورند و بگویند باید به این برنامه بروید ،ما باید نداریم .من فرزند حجازی هستم
و کسی نمی تواند به من بگوید باید به این برنامه بیایید .خواستم این را بدانید.
به یاد دارم که شما صحبت میکردید که به من اعتماد کنید و شخصیت را به
استقالل برمیگردانم .حاال که زمان گذشت ،شما موفق شدید استقالل را قهرمان
کنید .در مورد این موضوع صحبت کنید که شاید خیلی این صحبت های شما را
جدی نمی گرفتند .اکنون که قهرمانی استقالل قطعی شده ،در ادامه هدف شما
چیست؟
ی اهمیت نمیدهم .همین االن شما اینجا
من قبال هم گفتهام که به خیل 
(سالن کنفرانس مطبوعاتی) را نگاه کنید .هفته های اول  20تا  30خبرنگار (در
ی نبود .قبال
نشست خبری) بودند ،اما حاال  5نفر هم نمیشوند .هدف من خیل 
گفته ام و به بازیکنانم هم گفتهام که تمام تمرکزم را روی هدفم گذاشته ام.
بازیکنانم سهم عمدهای در این موفقیت دارند .از تک تکشان ممنونم .عامل
ی توجه نکردیم .حاال به ناخودی ها کار ندارم
موفقیت ما این بود که بهخیل 
و خصوصا خودی ها را می گویم .اصال به اینها زیاد توجه نکردیم و تمرکز را
روی کارمان گذاشتیم .از کادرم و دستیارانم آقایان مصطفوی ،پین ،نوشادی،
مرتضایی ،غالمپور و فرزاد تشکر می کنم ،خیلی زحمت کشیدند و به من کمک
کردند ،اما سهم عمده این موفقیت را مدیریت و بازیکنان دارند.
پس آقای مجیدی سهم خودتان چه میشود؟
حاال من مربی جوان و اول کار هستم و خیلی کار داریم و باید خیلی تالش
کنم تا مربی بهتری شوم.

سوال من درمورد تیم استقالل نیست .سه بازیکن شما به تیم ملی امید دعوت
شده اند..
نه درباره بازی سوال کنید.
خواستم بپرسم این تیم فردا برای بازی دوستانه عازم عراق می شود و خودتان
سابقه حضور در تیم ملی امید داشتهاید و برنامه چیست؟ این بازیکنان در اختیار
آقای مهدوی کیا قرار میگیرند؟
 :پس از هماهنگی که با آقا مهدی (مهدوی کیا) کردیم ،بله چون تیم ملی امید
احتیاج دارد ،من این بازیکنان را در اختیار تیم ملی قرار میدهم.

