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روزنامهنگار

فوتبال مشهد بعد از اتفاقات تلخ اخیر به 
هوای تازه ای نیاز دارد 

خبرهاییکهازشروعاینفصلدرموردفوتبال
مشهدبهگوشرســیده،خبرهایتلخیبهنظر
میرسند.اینفصلازلیگبرتربرایمشهدیها،
بدونداشــتننمایندهشروعشــد؛اتفاقیکه
برایدوستدارانپرشــمارفوتبالدراینشهر،
ناامیدکنندهبــود.اوجتراژدیاینجاســتکه
مدرنترینوشایدزیباتریناستادیومایرانبایددر
مشهدخاکبخوردولیگبرتردراستادیومهایی
بدوناستانداردهایاولیهبرگزارشود.جایخالی
اینشهربهشــدتدرتقویملیگبرتراحساس
میشود؛لیگیکهتاهمینچندسالقبل2تیم
ازمشهدداشتوحاالهیچتیمیازاینشهردر
آنبهمیداننمیرود.ایــنالبتهتنهاخبربددر
موردفوتبالمشهدنیســت.اینشهردرشروع
رقابتهایاینفصلازلیــگیکنمایندهایبه
اسمامیدوحدتداشت.تیمیعجیبکهدرهر
بازیگلبارانمیشــدوبهنظرمیرسدبعضیاز
نفراتدرآناصالفوتبالیســتنیستند.کاربه
جاییرسیدهبودکهاینتیمدربعضیازبازیها
شرکتنمیکردوباختنبانتیجهانضباطی3بر
صفررایکموفقیتبرایخودشمیدانست!به
هرحالاینتیمسقوطکردواینسهمیهکهقبل
ازاینبهپدیدهاختصاصداشتنیزبهسادگیهر
چهتمامترازدسترفت.تااینجافوتبالمشهدبا
یکبحرانبزرگروبهروبوداماماجراباافشاییک
فایلصوتیدراینشهربدترهمشد.بهخصوص
نقشپررنگاحساناصولیدرمصاحبهفرمایشی
رئیسفدراسیونفوتبالدرمشهد،موضوعیبود
کهبهشدتموردتوجهقرارگرفتوسروصدابه
پاکرد.ایناتفاقدرشــرایطیرخدادکهاصولی
حتیدرجلســهمهدیتاج،رئیسفدراسیون
درهیأتفوتبالخراســانرضویشرکتنکرده
بود.داســتانهمینجاهمتمامنشــدوخبری
نگرانکنندهدرموردتعرضبهچندنوجواندر
یکیازمدارسفوتبالمشهدبهرسانههارسید.
حاالسؤالاینجاستکهچهکسیبایدپاسخگوی

اینمیزانازنابسامانیدرفوتبالمشهدباشد؟
مشهداینپتانسیلراداردکهیکیازقطبهای
بیبدیلفوتبالایرانباشــد.شــهریکهاتفاقا
اســتعدادهایبســیارزیادیرابهفوتبالایران
معرفیکردهاست.زنندهیکیازمهمترینگلهای
تاریخفوتبالایراننیزبههمینشهرتعلقداشته
است.درچنینشرایطی،جداییاینشهرازلیگ
برتروروبهروشدنآنبامجموعهایازخبرهای
تراژیکدرحوزهفوتبال،اصالپذیرفتنینیست.
جالباینکهنقشهیأتفوتبالخراسانرضوی
وشخصاحســاناصولیدراینماجراهااصال
انکارشــدنینخواهدبود.اینهیأتفوتبالبود
کهتقریباهمیشهبامجموعهشهرخودرومشکل
داشــتوهرگزبهصلحبااینتیمنرسید.حتی
وقتیاینباشــگاهدرخطرســقوطقرارگرفته
بود،عزموارادهایبرایکمــکبهآندرهیأت
فوتبالدیدهنمیشد.طبیعتااگرهیأتفوتبال
درانتقالامتیازتیمدقتبیشتریبهخرجمیداد،
افتضاحوحدتخراســاننیزرقــمنمیخوردو
اگــربرنامهریزیبهتریبــرایمصاحبهرئیس
فدراسیوندراینهیأترقممیخورد،ماجرای
فایلصوتیپیشنمیآمد.درستهمانطورکهبا
نظارتبیشتربرمدارسفوتبال،ماجرایتعرض

همقابلپیشگیریبود.
بااینهمهاتفاقبدبرایفوتبالمشهددریکبازه
زمانیبسیارکوتاه،هیچنشانیازعذرخواهیدر
بینمدیرانهیأتفوتبالاینشــهردیدهنشده
است.احســاناصولیکهدائمابهدنبالتکذیب
کردنخبرپایانهمکاریاشبهعنوانسخنگوبا
هیأترئیسهفدراسیوناست،قصدنداردواکنشی
بهاینماجراهانشــانبدهد؟شــایداستعفای
مدیرانفعلیبرایتغییرشرایطفوتبالمشهد،
قدمبدینباشد.بهنظرمیرسدفوتبالمشهدبه

هوایتازهاینیازدارد.

مشکل استقالل با 
»کاوه« حل می شود؟
ازابتدایفصلقراربودهکاوهرضاییبهاســتقالل
ملحقشود،اماپرشدنفهرستآبیهاباعثکوچ
اینبازیکنبهتبریزشد.باوجودگلزنیدربازیبا
گلگهر،دورانحضوررضاییدرتراکتورچندان
برایآنتیممفیدنبود؛بهخصوصکهازابتداهم
زمزمههایموقتبودنایندورانوامکانفســخ
قراردادوجودداشــت.حاالکهبهپنجرهزمستانی
نقلوانتقاالترسیدهایم،باردیگرموضوعحضور
رضاییدراســتقاللجدیشــدهوگویاساپینتو
سرمربیتیمهمنسبتبهجذباینبازیکنبیمیل
نیست.بیگمانرضایییکزمانبازیکنخوبو
مؤثریبودهاماکارنامه2سالاخیراواصالچنگی
بهدلنمیزند.حتیاگرکیفیتفعلیاینبازیکن
رانادیدهبگیریم،نکتهاینجاســتکهبعیدبهنظر
میرسدمشکالتفنیاستقاللباجذبیکمهاجم
جدیدبرطرفشود.اگرقراربودرضاییکاریبرای
اســتقاللانجامبدهد،قبالاینکاربایدازسوی
امثالقائدی،محبی،شهباززاده،رمضانی،بابایی
و...انجاممیشد.مشکلاستقاللفراترازحضوریا
عدمحضوریکمهاجماست.اینتیمدربازیسازی
وخلقموقعیتاشــکالدارد،امابهنظرمیرسد

ساپینتودرحالپیمودنیکآدرسغلطاست.

سوژه روز

     دوشــنبه     3 بهمن  1401        1 رجب  1444         ســال سی ویکم               شـــماره  8697

رقابت داغ
درخشش و گل عالیشاه در بازی با ذوب آهن و در غیاب سعید 

صادقی و ترابی، ترافیک  فاز هجومی پرسپولیس را سنگین تر 
کرد.  این گل، به نوعی امید را احیا کرد

هزار تقدیم تو باد
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بعد از  هفت و نیم سال از زمانی که یورگن کلوپ به 
انگلیس آمد، این سرمربی آلمانی در بیست ودومین سال 

مربیگری اش به هزار مسابقه به عنوان سرمربی رسید

در اتفاقي بحث برانگيز، 
ساپينتو بعد از پنالتي اصفهان 
به  يزداني اجازه تمرين نداد 
 شايد اين پايان راه 
 آقاي  مدافع در پيراهن 
استقالل باشد

سیاوش
معاف شد؟

پخش زنده

برنامه بازی

پنجشنبه 6 بهمن  1401
ليگ برتر ايران - هفته 17

استقالل

ملوان
15:00

نساجي

سپاهان
17:00

فوالد

پرسپوليس
17:15

جمعه 7 بهمن  1401

گلگهر

مسرفسنجان
15:00

نفتم.س

هوادار
16:00

ذوبآهن

تراکتور
14:00

پيکان

مسکرمان
14:00

آلومينيوم

صنعتنفت
14:00

فوالم

تاتنهام
23:30

ليگ برتر انگليس

الليگا اسپانيا

والنسيا

آلمریا
23:30

اینتر

امپولی
23:15

سري آ  ايتاليا

پایسدکسل

پاریسنژرمن
23:15

جام حذفی فرانسه
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