هافبکاشتباهی!

رضا اسدی  2برابر رودی ژستد گل
زده اما کمک زیادی به سازمان دفاعی
پرسپولیس نمیکند
18

فروپاشیاتحادجماهیرچلسی

جام در راه كوير

19

20

بازیهای امروز اروپا زیر سایه چلسی بدون
آبراموویچ قرار دارد .باشگاه لندنی توانایی
پرداخت حقوق بازیکنانش را ندارد

پخش زنده روز

شهداب يزد با پيروزي در بازي اول فينال ليگ
برتر واليبال به قهرماني اميدوارتر شد .آنها
با برد در بازی فردا قهرمان میشوند

یادداشت

لیگ برتر انگلیس

چلسی

17:30
نیوکاسل

آرسنال

20:00
لسترسیتی

برمیگردد؟

اميد پرسپوليس برای ترميم
ساختار دفاعی ،به بازگشت
بيرانوند ،کنعانیزادگان ،خليل زاده
و نوراللهی است

روزنامهنگار

همرنگها
علیه فرهاد
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اقتدار

بهروز رسایلی

اللیگا اسپانیا

23:30
اوساسونا

بارسلونا

بوندسلیگا آلمان

بایرلورکوزن
18:00

کلن

دورتموند
20:00
آرمنیا بیلفلد

برنامه بازی

لیگ برتر انگلیس

دوشنبه  23اسفند 1400

کریستال پاالس
23:30
منچسترسیتی

هفته 23

پنجشنبه  26اسفند 1400

آلومینیوم
15:00
تراکتور

گل گهر

17:00

17:00
فجر سپاسی

سپاهان

فوالد

پرسپولیس
17:30
استقالل
جمعه  27اسفند 1400

نفت م.س
15:00
هوادار

نساجی

15:00

15:00
ذوب آهن
16:00
صنعت نفت

پدیده

مس

پیکان

سرمربی استقالل در حال قهرمان کردن این تیم
است اما اغلب خودیها با او زاویه جدی دارند
در شبی که استقالل با یک گل از سد نفت آبادان
گذشت و فاصله 6امتیازیاش با پرسپولیس را در
صدر جدول حفظ کرد ،همهچیز تحتالشــعاع
اظهارات تند و کمسابقه علیرضا منصوریان قرار
گرفت .سرمربی صنعت از برخورد سرد و بهزعم
خودش متکبرانه مجیدی ناراحت بود و در نشست
خبری ،بــرای دقایق طوالنی بــه او حمله کرد.
منصوریان اما نخستین استقاللی مشهوری نیست
که به فرهاد یورش میبرد .انگار پیشانینوشــت
مجیدی این اســت که مدام زیر فشار خودیها
باشــد .بیایید مرور کنیم و ببینیــم رابطه بقیه
استقاللیهای مشهور با فرهاد چطور است.
امیر قلعهنویی؛
خصم دیرین
در مورد روابط امیر
قلعهنویــی و فرهاد
مجیدی نیاز به هیچ
توضیحی وجود ندارد.
خالصهاش میشود یک دهه خشم و عصیان؛
عکسهای دو نفری با ژســتهای ســرد و در
عوض مصاحبههای تند و تیز و داغ .از زمانی که
فرهاد مجیدی بیانیه معروف «شــاگرد مکتب
حجازی هستم و با بیاخالقها کار نمیکنم» را
منتشر کرد تا حاال که مربی شده ،همیشه زاویه و
فاصلهاش با قلعهنویی را حفظ کرده است .تعداد
طعنه و کنایههای فرهاد به امیر آنقدر زیاد است
که حتی مرور تیتروار آنها هم حوصله مخاطب را
سر میبرد .آخرینشان شاید این جمله مجیدی
بود که گفت« :دوست دارم فقط یک قهرمانی
داشته باشم ،اما آن قهرمانی پاک باشد ».برخی
تصور کردند منظور مجیدی کنایه به پرسپولیس
است ،اما خودش به سرعت توضیح داد جمالتش
ربطی به حریف دیرینه ندارد!
محمود فکری؛
همین حاال در دادگاه
اصال کلیدواژه «ارتش
فحاش مجــازی» را
محمــود فکری علیه
فرهــاد مجیدی خلق
کرد .او اعتقاد دارد یک عــده در فضای مجازی
در حمایــت از فرهاد بهطور سازماندهیشــده
اقدام به تخریب سایرین میکنند .فکری سومین
سرمربی سریالی استقالل بود که جای خودش
را به مجیدی مــیداد .فرهاد ابتــدا اواخر لیگ
هجدهم جای وینفرد شفر را گرفت ،بعد اواسط
لیگ نوزدهم تکیه بر جای اســتراماچونی زد و
نهایتا در میانههای لیگ بیستم جانشین فکری
شــد .محمود اما هرگز با این ماجرا کنار نیامد.
او به دفعــات به مجیدی یورش بــرد و ادعا کرد
نیمکت استقالل توسط فرهاد غصب شده است.
کشمکش بین این دو نفر تا جایی ادامه یافت که
مجیدی ناچار شد از فکری در دادگاه شکایت کند.
این پرونده باز است و اگرچه هنوز رأی آن صادر
نشده اما دستکم باعث شده فکری مصاحبههای
وحشــتناک و عجیب و غریبش علیه کادرفنی
فعلی استقالل را متوقف کند.
جواد نکونام؛
هیچ رفاقتی در کار
نیست
جواد نکونــام دیگر
ســرمربی مشــهور
استقاللی است که در
لیگ برتر کار میکند و از قضا او هم هرگز رابطه
دوستانهای با فرهاد مجیدی نداشته است .بهنظر
میرسد اصطکاک بین مجیدی و نکونام از زمان
بازی این دو نفر در اســتقالل و بر ســر مسائلی
همچون بازوبند کاپیتانی آغاز شــده و تاکنون
ادامه یافته اســت .فصل گذشته تقابل استقالل
مجیدی با فوالد نکونام به میدانی برای جنگ تمام
عیار دو سرمربی تبدیل شد و آنها در یک جدل
لفظی حیرتانگیز ،تمام مکنونات قلبیشان علیه
یکدیگر را روی دایره ریختند .این یکی میگفت
تو به محبوبیت من حسودی میکنی و دیگری
سابقه مفصل ملیاش را به رخ میکشید .بدیهی
است که مجیدی و نکونام ،امروز هم رابطه چندان
دوستانهای با هم ندارند.
علیرضا منصوریان؛
هشدار به آقای
خوشتیپ
آخرین اســتقاللی
شــوریده علیه فرهاد
هم علیرضا منصوریان
اســت .ســرمربی نفت آبادان که همچنان وزن
زیادی بین هواداران اســتقالل دارد ،بعد از بازی
جمعهشب و در آســتانه داربی تهران به شکلی
غیرمنتظره فرهاد مجیدی را به باد انتقاد گرفت.
گویا بیمحلی و کمتوجهی مجیدی در پایان این
مسابقه باعث شده شعلههای خشم علیمنصور
برافروخته شود و او با لحن و ادبیات خاص خودش،
«آقای خوشتیپ» را به رعایت احترام فرا بخواند.
بعد از نشست خبری مفصل منصوریان ،شایعه
عذرخواهی مجیدی از او منتشــر ،اما خیلی زود
تکذیب شد .منصوریان البهالی جمالتش گفت:
«حاال میفهمم چرا مربیان استقاللی بعد از تقابل
با این تیم به مرز انفجار میرسند ».بهنظر میرسد
ضدیت مربیان استقاللی لیگ با فرهاد مجیدی
تبدیل به یک اپیدمی شده است.

