
 همرنگ ها 
علیه فرهاد

بهروز رسایلییادداشت
روزنامهنگار

سرمربی استقالل در حال قهرمان کردن این تیم 
است اما اغلب خودی ها با او زاویه جدی دارند

درشبیکهاستقاللبایکگلازسدنفتآبادان
گذشتوفاصله6امتیازیاشباپرسپولیسرادر
صدرجدولحفظکرد،همهچیزتحتالشــعاع
اظهاراتتندوکمسابقهعلیرضامنصوریانقرار
گرفت.سرمربیصنعتازبرخوردسردوبهزعم
خودشمتکبرانهمجیدیناراحتبودودرنشست
خبری،بــرایدقایقطوالنیبــهاوحملهکرد.
منصوریانامانخستیناستقاللیمشهورینیست
کهبهفرهادیورشمیبرد.انگارپیشانینوشــت
مجیدیایناســتکهمدامزیرفشارخودیها
باشــد.بیاییدمرورکنیموببینیــمرابطهبقیه

استقاللیهایمشهوربافرهادچطوراست.

   امیر قلعه نویی؛ 
خصم دیرین

درموردروابطامیر
قلعهنویــیوفرهاد
مجیدینیازبههیچ
توضیحیوجودندارد.
خالصهاشمیشودیکدههخشموعصیان؛
عکسهایدونفریباژســتهایســردودر
عوضمصاحبههایتندوتیزوداغ.اززمانیکه
فرهادمجیدیبیانیهمعروف»شــاگردمکتب
حجازیهستموبابیاخالقهاکارنمیکنم«را
منتشرکردتاحاالکهمربیشده،همیشهزاویهو
فاصلهاشباقلعهنوییراحفظکردهاست.تعداد
طعنهوکنایههایفرهادبهامیرآنقدرزیاداست
کهحتیمرورتیتروارآنهاهمحوصلهمخاطبرا
سرمیبرد.آخرینشانشایداینجملهمجیدی
بودکهگفت:»دوستدارمفقطیکقهرمانی
داشتهباشم،اماآنقهرمانیپاکباشد.«برخی
تصورکردندمنظورمجیدیکنایهبهپرسپولیس
است،اماخودشبهسرعتتوضیحدادجمالتش

ربطیبهحریفدیرینهندارد!

   محمود فکری؛ 
همین حاال در دادگاه
اصالکلیدواژه»ارتش
فحاشمجــازی«را
محمــودفکریعلیه
فرهــادمجیدیخلق
کرد.اواعتقادداردیکعــدهدرفضایمجازی
درحمایــتازفرهادبهطورسازماندهیشــده
اقدامبهتخریبسایرینمیکنند.فکریسومین
سرمربیسریالیاستقاللبودکهجایخودش
رابهمجیدیمــیداد.فرهادابتــدااواخرلیگ
هجدهمجایوینفردشفرراگرفت،بعداواسط
لیگنوزدهمتکیهبرجایاســتراماچونیزدو
نهایتادرمیانههایلیگبیستمجانشینفکری
شــد.محموداماهرگزبااینماجراکنارنیامد.
اوبهدفعــاتبهمجیدییورشبــردوادعاکرد
نیمکتاستقاللتوسطفرهادغصبشدهاست.
کشمکشبینایندونفرتاجاییادامهیافتکه
مجیدیناچارشدازفکریدردادگاهشکایتکند.
اینپروندهبازاستواگرچههنوزرأیآنصادر
نشدهامادستکمباعثشدهفکریمصاحبههای
وحشــتناکوعجیبوغریبشعلیهکادرفنی

فعلیاستقاللرامتوقفکند.

   جواد نکونام؛
هیچ رفاقتی در کار 

نیست
جوادنکونــامدیگر
ســرمربیمشــهور
استقاللیاستکهدر
لیگبرترکارمیکندوازقضااوهمهرگزرابطه
دوستانهایبافرهادمجیدینداشتهاست.بهنظر
میرسداصطکاکبینمجیدیونکوناماززمان
بازیایندونفردراســتقاللوبرســرمسائلی
همچونبازوبندکاپیتانیآغازشــدهوتاکنون
ادامهیافتهاســت.فصلگذشتهتقابلاستقالل
مجیدیبافوالدنکونامبهمیدانیبرایجنگتمام
عیاردوسرمربیتبدیلشدوآنهادریکجدل
لفظیحیرتانگیز،تماممکنوناتقلبیشانعلیه
یکدیگررارویدایرهریختند.اینیکیمیگفت
توبهمحبوبیتمنحسودیمیکنیودیگری
سابقهمفصلملیاشرابهرخمیکشید.بدیهی
استکهمجیدیونکونام،امروزهمرابطهچندان

دوستانهایباهمندارند.

   علیرضا منصوریان؛ 
هشدار به آقای 

خوشتیپ
اســتقاللی آخرین
شــوریدهعلیهفرهاد
همعلیرضامنصوریان
اســت.ســرمربینفتآبادانکههمچنانوزن
زیادیبینهواداراناســتقاللدارد،بعدازبازی
جمعهشبودرآســتانهداربیتهرانبهشکلی
غیرمنتظرهفرهادمجیدیرابهبادانتقادگرفت.
گویابیمحلیوکمتوجهیمجیدیدرپایاناین
مسابقهباعثشدهشعلههایخشمعلیمنصور
برافروختهشودواوبالحنوادبیاتخاصخودش،
»آقایخوشتیپ«رابهرعایتاحترامفرابخواند.
بعدازنشستخبریمفصلمنصوریان،شایعه
عذرخواهیمجیدیازاومنتشــر،اماخیلیزود
تکذیبشد.منصوریانالبهالیجمالتشگفت:
»حاالمیفهممچرامربیاناستقاللیبعدازتقابل
بااینتیمبهمرزانفجارمیرسند.«بهنظرمیرسد
ضدیتمربیاناستقاللیلیگبافرهادمجیدی

تبدیلبهیکاپیدمیشدهاست.

   یکشنبه   22 اسفند  1400     10  شعبان  1443       سال سی ام          شـــماره  8460

هافبک اشتباهی!
رضا اسدی 2 برابر رودی ژستد گل 

زده اما کمک زیادی به سازمان دفاعی 
پرسپولیس نمی کند

بازی های امروز اروپا زیر سایه چلسی بدون 
 آبراموویچ قرار دارد. باشگاه لندنی توانایی 

پرداخت حقوق بازیکنانش را ندارد

جام در راه كوير فروپاشی اتحاد جماهیر چلسی
پخش زنده روز

برنامه بازی

دوشنبه 23 اسفند 1400

کریستال پاالس

منچسترسیتی
23:30

لیگ برتر انگلیس

اميد پرسپوليس برای ترميم 
ساختار دفاعی، به بازگشت 

بيرانوند، کنعانی زادگان، خليل زاده 
و نوراللهی  است

آرسنال

لسترسیتی
20:00

چلسی

نیوکاسل
17:30

لیگ برتر انگلیس

بارسلونا

اوساسونا
23:30

اللیگا اسپانیا

دورتموند

آرمنیا بیلفلد
20:00

بایرلورکوزن

کلن
18:00

بوندسلیگا آلمان

1819

شهداب یزد با پیروزي در بازي اول فینال لیگ 
برتر والیبال به قهرماني امیدوارتر شد. آن ها 

با برد در بازی فردا قهرمان می شوند

20

اقتدار 
برمی گردد؟

پدیده

پیکان

نساجی

صنعت نفت

15:00

16:00

پنجشنبه 26 اسفند 1400

جمعه 27 اسفند 1400

هفته 23

آلومینیوم

تراکتور
15:00

مس

ذوب آهن
15:00

سپاهان

گل گهر
17:00

نفت م.س

هوادار
15:00

فوالد

فجر سپاسی
17:00

پرسپولیس

استقالل
17:30


