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به جز مهدی ترابی!

قلعه نویی در جستجوی اعتبار ازدست رفته

«حال دل مان خوب نیســت؛ در این روزهای تلخ که همه مردم ناراحت هستند 
صحبت درباره فوتبال هیچ فایده ای ندارد. زمانی که حال دلت خوب باشد، فوتبال 
و بازی می چســبد؛ اما در این شــرایط نمی توانم درباره مسابقه صحبت کنم؛ هم 
بازی بدون تماشاگر است و هم در هر صورت در روزهایی هستیم که اکثریت مردم 
با توجه به اتفاقاتی که افتاده ناراحت هستند». اینها را یحیی گل محمدی سرمربی 
پرســپولیس ۲۴ ســاعت قبل از دیدار تیمش با تراکتور در هفته هفتم لیگ برتر در 
کنفرانس خبری مطرح کرد. مشخص است که اتفاقات رخ داده در یکی، دو هفته 
اخیــر در ایران کام بســیاری از جمله چهره های مطرح فوتبال ایــران را تلخ کرده 
اســت. در کنار این موضوع، بســیاری از مردم هم منتظر واکنش بازیکنان فوتبالی 
هســتند که هم دنبال کنندگان زیادی دارند و هم رفتارشان بیش از بقیه زیر ذره بین 
رسانه هاست. پرسپولیسی ها به غیر از اظهاراتی که یحیی گل محمدی در کنفرانس 
خبری پیش از بازی داشــتند، دلیل دیگری هم بــرای ناراحتی در این روزها دارند؛ 
حســین ماهینی، کاپیتان سابق همین باشگاه، چند روزی است که بازداشت شده و 
هنوز ارگان و نهادی درباره دالیل بازداشــت این چهره فوتبالی نظری نداده است. 
فقط خبرگزاری ایرنا او را در تیم اغتشاشــگران گنجانده و نوشته که به همین دلیل 
بازداشــت شده است؛ هم زمان پیش از بازی پرسپولیس با تراکتور خبر دیگری هم 
پرسپولیســی ها را شــوکه کرد. این یکی مربوط به بازداشــت حمید علی عسگری، 
دیگر بازیکن قدیمی پرســپولیس اســت. این خبر را برخالف خبر نخست که ایرنا 
منتشــر کرده بود، خبرگــزاری ایلنا روی خروجی اش گذاشــت. البتــه این بار هم 
دلیلی برای بازداشت علی عســگری مطرح نشده تا گمانه زنی درباره او هم ادامه 
داشته باشــد. هرچند که یکی، دو منبع هم به صورت تأیید نشده ای خبر بازداشت 
علی عسگری را تکذیب کردند. به هر حال با جو عجیبی که به راه افتاده، می توان 
حدس زد که اگر چنین بازداشــتی صحت داشــته باشــد، ممکن است این بازیکن 
قدیمی پرسپولیس هم با اتهامی مشابه با حسین ماهینی روبه رو شده باشد. شاید 
همین یکی، دو خبر برای تکمیل کردن حال بد پرسپولیسی ها قبل از دیدار با تراکتور 
کافی بود. حتی کار به جایی رســید که شایعه شد بازیکنان پرسپولیس در اقدامی 
هماهنگ تصمیم گرفته اند به دلیل رفتاری که با حسین ماهینی، کاپیتان سابق این 

باشــگاه، شــده قید بازی با تراکتور را بزنند. عصر روز گذشته و پیش از شروع بازی 
که چند دقیقه ای به دلیل ایجاد مشکل در پروژکتورهای ورزشگاه، بازی به تعویق 
افتاد، این شایعه شدت بیشتری به خود گرفت؛ ولی با رفع مشکل و برگزاری بازی 
با تأخیر ۳۵ دقیقه ای، رفته رفته ضرب چنین شــایعه ای کم رمق شــد. با این حال، 
بازی پرســپولیس باز هم موردی بحث برانگیز داشت که حسابی فضای مجازی را 
تحت تأثیر قرار داد. بســیاری از بازیکنان شــاغل در لیگ برتر ایران، برای بازی های 
این هفته، با بســتن نوار مشکی رنگ به مچ، سعی کردند با مرگ مهسا امینی ابراز 
همدردی کنند. این مورد در دو باشــگاه استقالل و پرسپولیس که هواداران زیادی 
دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفت. استقاللی ها در جدال با گل گهر همگی، حتی 
بازیکــن خارجی مطرح آنها یعنی کوین یامگا، هم با همین نوارهای مشــکی وارد 
زمین مســابقه شدند. روز گذشــته اما این مورد در زمان بازی پرسپولیس خبرساز 
شد. بسیاری از بازیکنان پرسپولیس و همه بازیکنان ایرانی این باشگاه، زمان شروع 
بازی، با بستن نوار مشکی رنگ به روی مچ شان، همدردی خود با مرگ مهسا امینی 
را نشــان دادند؛ ولی این مورد یک اســتثنا داشــت: مهدی ترابی. هافبک خالق و 
شماره ۹ پرسپولیس برخالف ســایر هم تیمی هایش تصمیم گرفت در این حرکت 

گروهی نقشی نداشته باشد. 
او در ابتدا تنها بازیکن ایرانی پرسپولیس بود که رنگی مشکی مبنی بر همدردی 
با اتفاقات اخیر نداشــت و بعدها وحید امیری و مهدی عبدی هم که به عنوان یار 
تعویضی وارد زمین شــدند، به ترابی پیوستند. همین موضوع باعث شد تا تصاویر 
مهدی ترابی به ســرعت در فضای مجازی منتشر شود و این اقدامش مورد بحث 
قــرار بگیرد. مهدی ترابی از مدت ها قبل نشــان داده بود که عقاید خاص خودش 
را دارد و چندان موافق اتفاقات مشــابه نیســت. حتی چندی پیــش که بازیکنان 
تیم ملی در اقدامی هماهنگ و به نشــانه احترام به مرگ مهســا امینی و اتفاقات 
رخ داده در ایران، پروفایل اینستاگرامشــان را مشــکی کرده بودنــد، او ابتدا چنین 
کرد؛ ولی چندی بعد، عنوان شــد رنگ مشکی را با عکسی از خودش عوض کرده 
اســت. این مورد حتی کار را به جایی رســاند که شایعه درگیری لفظی او با سردار 
آزمون که اســتوری ای حمایتی از اتفاقات اخیر گذاشــته بود، به گوش رســید. گو 

اینکه چنین شــایعه ای خیلی سریع تکذیب شــد و نزدیکان تیم ملی اعالم کردند 
کــه چنین موضوعی صحت ندارد. فارغ از مواردی که روز گذشــته درباره مهدی 
ترابی مطرح شده، قضاوت کردن او در چنین موردی هم چندان کار پسندیده ای به 
نظر نمی رســد. شاید بسیاری از دســت مهدی ترابی و عدم همراهی اش در بستن 
نوار مشکی روی مچ دستش ناراحت باشند؛ ولی رفتار بازیکنان پرسپولیس که به 
عقیده هم تیمی شــان در این مورد احترام گذاشته و او را مجبور به انجام کاری که 
اعتقــادی به آن ندارد، نکرده اند، هم قابل تقدیر اســت. نباید فراموش کرد که در 
همین اعتراضات اخیر، موضوع بر سر نپذیرفتن سلیقه و عالیق بقیه است. مهدی 
ترابــی به هر دلیلی حاضر به همراهی با هم تیمي ها نشــده اســت؛ همین مورد 
می توانــد تمرین خوبی برای پذیرش عقاید نفرات مختلف در یک جامعه باشــد. 
تمرینی که مرور کردنش در سطحی بزرگ تر می تواند رفته رفته بسیاری از مشکالت 

موجود را برطرف کند.
مهدی ترابی البته تنها به دلیل نبســتن نوار مشکی رنگ زیر ذره بین نرفت. شب 
گذشته و در شرایطی که تیم او برای تداوم قدرت نمایی در لیگ برتر نیاز به پیروزی 
مقابل تراکتور داشــت، این بازیکن یک پنالتی بادآورده را هم به هدر داد تا حسابی 
در کانــون توجه قرار بگیرد. پرســپولیس که پیش از بازی هــای هفته هفتم با ۱۴ 
امتیــاز و تفاضل گل مثبت ۶ صدرنشــین لیگ برتر بود، در دیــدار برابر تراکتور، در 
شــبی که نمایش بحث برانگیزی از لحاظ فنی داشت، با یک گل شکست خورد تا 
اولین شکســت این فصل را تجربه کند. آنها در ورزشــگاه آزادی، جایی باختند که 
معموال به سختی تیمی می توانست از پرسپولیس امتیاز بگیرد، چه برسد به اینکه 
بخواهد این تیم را شکست دهد. به هر روی، با تحمیل اولین باخت به پرسپولیس 
در لیــگ برتر، ایــن تیم فعال به لطف تفاضل گل بهتر، آن هــم فقط یکی، باالتر از 
استقالل، رقیب دیرینه که ۱۴ امتیازی است، صدرنشین باقی مانده  است. شاگردان 
یحیی گل محمدی در شــرایطی دست خالی بازی با تراکتور را ترک کردند که هفته 
آینده در جدالی سرنوشت ســاز باید در اصفهان به مصاف سپاهان بروند؛ سپاهانی 
که قبل از بازی شــب گذشته پرسپولیس موفق شــد با نتیجه ۲ بر یک تیم هوادار 

را شکست دهد.
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امیر قلعه نویی ســرمربی این روزهای گل گهر سیرجان عصبانی است؛ می توان این 
عصبانیت را پای سرنوشــت، بدشانســی یا بی احتیاطی بازیکنانش گذاشت ولی وقتی 
پای آمار به میان بیاید، هیچ کدام از فاکتورهای فوق لحاظ نمی شود و همه به پای این 
مربی کهنه کار نوشته می شود. تازه ترین بدبیاری که آورده مقابل استقالل است؛ تیمی 
که برای آن بازی کرده، جام آورده، بازوبند کاپیتانی را به بازویش بســته، روی نیمکت 
ســرمربیگری اش نشسته و در این کسوت هم دوباره جام آوری داشته است. بااین حال، 
او شنبه شــب در سیرجان، در شــرایطی که تا ۹۰ دقیقه مقابل استقالل مقاومت کرده 
بود و بازی را با نتیجه مساوی مدیریت می کرد، روی بی احتیاطی عجیب بازیکنش، به 
رقیب پنالتی داد و بازی مساوی شــده را واگذار کرد؛ آن هم در دقیقه ۹۸. شکست برابر 
استقالل رکورد شکســت ناپذیری قلعه نویی و تیمش در رقابت های لیگ برتر را هم از 
بین برد. با وجود این، اتفاق تلخ تر برای قلعه نویی ناکامی محض مقابل استقالل است. 
او حاال چهار ســال می شود که فرمول برنده شدن برابر تیم قدیمی را از یاد برده و از آن 
بدتر اینکه هر باری که با گل گهر روبه روی استقالل ایستاده بازنده ای بیش نبوده است. 
قلعه نویی برای پنجمین بازی پیاپی در لیگ از اســتقالل شکست خورد که این بدترین 
آمار این مربی مقابل یک تیم در لیگ برتر اســت. البته در این مدت سرنوشت یک بازی 
هم با حکم کمیته انضباطی به نفع اســتقالل به پایان رسید که در آمار لحاظ نشده و 
در جام حذفی هم اســتقالل دو بار قلعه نویی را در سپاهان و گل گهر مغلوب کرد. این 
اتفاق در حالــی رخ داده که هنوز هم امیر قلعه نویی عناوین مهمی در لیگ برتر ایران 
با عنوان ســرمربی یدک می کشــد. او با پنج عنوان قهرمانی که سه تایش با استقالل و 
دوتای آنها با سپاهان بوده، پرافتخارترین مربی تاریخ لیگ برتر تا همین جاست. به غیر 
از این مورد، قلعه نویی اولین مربی تاریخ لیگ برتر ایران است که توانسته از مرز کسب 
هزار امتیاز به عنوان ســرمربی در همین لیگ عبور کنــد. او یک رکورد خاص دیگر هم 
دارد که مربوط به باشگاه استقالل است: رکورددار بیشترین تعداد بازی مربیگری برای 
این تیم. قلعه نویی ولی هرچه دارد مربوط به گذشــته اســت. این مشکلی آزاردهنده 
برای ژنرال ســابق استقاللی هاســت. او درحالی پرافتخارترین مربــی تاریخ لیگ برتر 
فوتبال ایران اســت که از آخرین قهرمانی اش در لیگ ۱۰ ســال می گذرد. فصل ۹۱-۹۲ 
بود که امیر، اســتقالل را قهرمان لیگ برتر ایران کرد. بعد از آن قریب به ۹ سال، هر دو 
طرف، فقط با حســرت، جام آوری بقیه تیم ها، خاصه پرسپولیسی ها را نگاه کردند ولی 
برای محوکردن چنین حرکتی، اســتقالل گوی ســبقت را از امیر ربود و جام قهرمانی 

را فصل گذشــته، بعد از ۹ ســال، برای یک بار دیگر باالی ســر برد. آن قهرمانی برای 
امیر قلعه نویی هم ســخت بود.  در شــرایطی که بســیاری با توجه به جام های قبلی 
اســتقالل در لیگ برتر که همگی با امیر قلعه نویی به دســت آمده، فکر می کردند در 
صورت وصال دو طرف، یک قهرمانی دیگر میسر می شود ولی آبی های تهران، با فرهاد 
مجیدی، مردی که دســت بر قضا چندان رابطه حسنه ای هم با قلعه نویی ندارد، جام 
قهرمانی را باالی ســر برد. آن جام نشــان داد که استقالل برای کسب افتخار نیازی به 
امیر ندارد ولی مسئله اینجاست که آیا امیر هم می تواند برای رسیدن به یک قهرمانی 
دیگر در فوتبال ایران، اعالم بی نیازی از استقالل کند؟ آمار تا به االن عکس آن را نشان 
داده اســت. قلعه نویی بعد از جدایی اش از اســتقالل هدایت تیم های مختلفی را به 
دســت گرفته اســت. اگرچه در فصل اول، تیم هایی که قلعه نویی سرمربی شان شده 
جایگاه مناسبی نداشته ولی رفته رفته تیم های او تبدیل شده اند به یکی از متمول ترین 
تیم های لیگ برتر.  با وجود اوضاع مســاعد مالی، قلعه نویی نهایتا به عنوان دومی در 
لیگ برتر رسیده و بعد مسیر را عوض کرده است. او حاال عالوه بر آنکه متهم است که 
دانش فنی اش قدیمی شــده، متهم به خرج های کالن روی نیمکت تیم های مختلف 
اســت. خبر بدتر اینکه او باز  هم با چنین شرایطی  دستاوردی نداشته است. حاال یکی، 
دو فصلی می شــود که امیر در لیگ برتر با تیم کمترمدعی گل گهر اســتارت زده و این 

تیم را رفته رفته به یکی از مدعیان فتح لیگ برتر تبدیل کرده ولی مشــکل اینجاســت 
که همچنان برای قهرمان کردن گل گهر یا شانس قهرمانی یک مشکل دارد؛ چیزی که 
می تواند بدشانسی یا بی احتیاطی بازیکنانش باشد. او در حالی که می توانست در جریان 
هفته هفتم، با بردن استقالل در خانه، صدرنشینی اش را برای چند ساعتی هم که شده 
تضمیــن کند ولی بــازی را واگذار کرد تا دوباره آمارش مقابــل تیم های مدعی به هم 
بریزد. گو اینکه دســت کم در مواجهه با اســتقالل، به نظر می رسد قلعه نویی بیش از 
هر زمــان دیگری باید از کوین یامگا و پنالتی ها کالفه باشــد. آن طور که «فوتبال ۳۶۰» 
نوشــته، اســتقالل همان طورکه در آخرین بازی با پنالتی دقایق پایانی ۲ بر یک گل گهر 
را شکســت داد، در آخرین تقابل دو تیم در فصل گذشته هم تجربه ای مشابه داشت. 
استقالل در آن مســابقه دو پنالتی به دست آورد که پنالتی نخست در برگشت توسط 
کوین یامگا تبدیل به گل شــد و پنالتی دوم در دقیقه پایانی بازهم توســط یامگا حکم 
به برتری اســتقالل داد. بازی رفت اســتقالل و گل گهر در دوره قبل به تســاوی بدون 
گل رســید ولی گل گهر به دلیل استفاده غیر مجاز از اریک باگناما ۳ بر صفر بازنده شد. 
استقالل دو فصل پیش هم در نیمه نهایی جام حذفی با دو پنالتی بر گل گهر غلبه کرد. 
اســتقالل با دو گل وریا غفوری ۲ بر یک شاگردان قلعه نویی را شکست داد. این باخت 
با مصاحبه جنجالی قلعه نویی در پایان مســابقه همراه بــود که منجر به محرومیت 
طوالنی مدت این مربی شد. استقالل در بازی رفت لیگ بیستم با گل گهر هم ۲ بر یک به 
پیروزی رسید و استقالل در آن بازی صاحب دو پنالتی شد که غفوری یک پنالتی را گل 
کرد و یک پنالتی را هم از دســت داد. استقالل سه فصل پیش، دو بازی متوالی مقابل 
سپاهان با هدایت قلعه نویی در لیگ و حذفی انجام داد. استقالل در مرحله یک چهارم 
نهایی جام حذفی در ورزشــگاه آزادی میزبان سپاهان بود و در دقایق پایانی نیمه اول 
توســط وریا غفوری از روی نقطه پنالتی به گل رســید. استقالل ۱۰ روز قبل از این بازی 
هم با سپاهان دیدار داشت. استقالل در آن دوره رقابت نزدیکی با سپاهان برای کسب 
عنوان دوم داشــت. استقالل ابتدا روی پنالتی ای که شایان مصلح مرتکب شد، توسط 
شــیخ دیاباته به گل رســید و دقایقی بعد مصلح دروازه خودی را بــاز کرد و در پایان 
استقالل ۲ بر یک به پیروزی رسید. استقالل در هشت مصاف قبلی با قلعه نویی در لیگ 
و جام حذفی به پیروزی رسیده که یک برد با حکم کمیته انضباطی بوده و از هفت بازی 
دیگر، شش مسابقه با نتیجه ۲ بر یک بوده و استقالل در این هشت بازی در مجموع به 

۹ پنالتی دست یافته است.

اخـبـار  بـرگـزیـده

طارمی و آزمون در تیم ملی 
۶۹ گل و فقط یک پنالتی

زوج هجومــی خط حمله تیم ملی فوتبال ایــران در حالی روی هم ۶۹ گل 
ملــی به ثمر رســانده اند که فقط یــک گل از روی نقطه پنالتی بوده اســت. به 
گزارش ایسنا، تیم ملی فوتبال ایران توانست در دو دیدار اخیر دوستانه خود یک 
برد و یک تســاوی برابر اروگوئه و ســنگال به دست بیاورد. گل تیم ملی ایران را 
در بازی نخســت، مهدی طارمی و در بازی دوم، سردار آزمون به ثمر رساندند. 
این دو بازیکن با درخششــی که در این دو دیدار داشــتند، نشــان دادند بی دلیل 
نیســت که در چند ســال اخیر زوج خط حمله تیم ملی ایران هستند. معموال 
مهم ترین مهاجمــان تیم های حاضــر در فوتبال پنالتی زن هــای تیم های خود 

نیز هستند. 
روملو لوکاکو در بلژیک، نیمار در برزیل، رونالدو در پرتغال، مسی در آرژانتین، 
هــری کین در انگلیس و ام باپه در فرانســه نمونه هایی از این بازیکنان هســتند 
کــه تالش می کنند بــا زدن پنالتی های تیم خود، آمار گل زنی شــان را باال ببرند. 
ولی زوج خط حمله تیم ملی ایران از این نظر یک استثناســت. ســردار آزمون 
تاکنــون ۴۱ گل در تیم ملی ایران به ثمر رســانده اســت و در رده ســوم جدول 
گل زنــان تاریخ تیم ملی ایران اســت و ۹ گل تا رســیدن به رکــورد کریم باقری 

فاصله دارد. 
نکته جالب درباره ســردار آزمون این است که او هیچ کدام از گل هایش را از 
روی نقطه پنالتی به ثمر نرســانده اســت. البته آزمون برابر امارات در انتخابی 
جــام جهانی صاحب یک ضربه پنالتی شــد کــه این ضربه را از دســت داد و 
نتوانســت به گل تبدیل کند. زوج او در تیم ملی یعنی مهدی طارمی تاکنون ۲۸ 
گل ملی دارد و از این تعداد تنها یک گل را در جریان دیدار دوستانه با ازبکستان 
در اولین تجربه مربیگری دراگان اســکوچیچ از روی نقطــه پنالتی وارد دروازه 

حریف کرد. 
بــه این ترتیب، زوج خط حمله ایران در حالی روی هم ۶۹ گل برای ایران به 
ثمر رسانده اند که تنها یک پنالتی در بین این گل ها بوده که آن را مهدی طارمی 
تبدیل به گل کرده اســت. تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی با تیم های ولز، 
آمریکا و انگلیس هم گروه است. ایران در دوره قبل و در دیدار با پرتغال، صاحب 

یک ضربه پنالتی شد که کریم انصاری فرد آن را تبدیل به گل کرد.

شمار کشته شدگان فاجعه فوتبال اندونزی 
به ۱۷۴ نفر رسید

شــمار جان باختگان فاجعه فوتبالی در کشــور اندونــزی در حالی افزایش 
یافت که یک کودک پنج ساله نیز در این بین دیده می شود. به گزارش خبرگزاری 
تســنیم، پس از سوت پایان بازی تیم های فوتبال آرما و پرسبایا در هفته یازدهم 
لیگ دســته اول فوتبال باشــگاهی اندونزی که با برتری ۳ بر ۲ پرســبایا مقابل 
میزبانش همراه شد، شــمار زیادی از هواداران خشمگین تیم میزبان یعنی آرما 
که بابت شکست تیم شان عصبانی بودند، به زمین بازی هجوم بردند و با پلیس 

درگیر شدند.
 در این درگیری پلیس برای متفرق کردن هواداران از گاز اشــک آور اســتفاده 
کرد که همین باعث ازحادم جمعیت هنگام فرار از در خروجی شــد و تعدادی 
از آنها زیر دســت و پا ماندند و به دالیلی همچون خفگی و ضربات وارده، جان 

خود را از دست دادند.
 شــبکه تلویزیونی «ســی ان ان» پیش از این به نقل از پلیــس اندونزی خبر 
داده بود پس از وقوع هرج ومرج و خشــونت در بازی دو تیم میانه جدولی آرما 
و پرســبایا، حداقل ۱۲۹ نفر کشــته و ۱۸۰ نفر زخمی شــدند، اما حاال خبرگزاری 
فرانســه (AFP) به نقل از منابع محلی خبر می دهد تعداد جان باختگان حادثه 

شهر ماالنگ واقع در شرق جاوه شرقی به ۱۷۴ نفر رسیده است. 
امیل درداک، معاون فرماندار جاوه شــرقی، روز گذشــته به شبکه تلویزیونی 
«کومپاس» اندونزی گفت حداقل ۱۷۴ نفر جان خود را در این حادثه از دســت 
داده اند. دونی، تماشــاگر ۴۳ ســاله که از این حادثه جان ســالم بــه در برد، به 
خبرگزاری فرانســه گفت: پلیس گاز اشک آور پرتاب کرد و مردم بالفاصله برای 
فرار از معرکه به ســمت درهای خروج هجوم آوردند و یکدیگر را هل دادند که 
قربانیــان زیادی را به همراه داشــت. هیچ اتفاقی نیفتاد، شورشــی در کار نبود. 
نمی دانم موضوع چه بود که ناگهان پلیس گاز اشک آور شلیک کرد. این چیزی 
بود که من را شــوکه کرد. آیا آنها به بچه ها و زنان که در ورزشــگاه بودند، فکر 
نمی کردند؟ مدیر یکی از بیمارســتان های شهر ماالنگ به تلویزیون محلی گفته 
که یکی از قربانیان این حادثه تلخ، کودکی پنج ساله است. ورزشگاه کانجوروهان 
بــه هنگام برگــزاری این بازی ۴۲ هزار هوادار را در خــود جای داده بود و طبق 

گفته پلیس، سه  هزار نفر پس از سوت پایان بازی به زمین هجوم بردند.
رئیس جمهوری اندونزی خواستار تحقیقات کامل درباره تراژدی

به گزارش خبرگزاری ملی اندونزی، جوکو ویدودو، رئیس جمهوری اندونزی، 
درخواســت کرد تحقیقات درباره تراژدی مســابقه فوتبال این کشــور در شــهر 
ماالنگ کامل و جامع باشد. رئیس جمهور اندونزی به پلیس و فدراسیون فوتبال 
کشورش دســتور دارد تا تحقیقات کاملی درباره فاجعه ورزشگاه ماالنگ انجام 
دهنــد. جوکو ویدودو گفت: این باید یک تحقیق کامل و بســیار دقیق باشــد. ما 

باید اطمینان پیدا کنیم که اشتباهات منجر به این فاجعه تکرار نخواهند شد.

«یامگا» همچنان خطرناک ترین استقاللی
خطرناک ترین بازیکن فصل گذشــته تیم فوتبال اســتقالل در حالی همچنان 
بهترین گل زن این تیم اســت که فاصله اش از دروازه حریفان بیشتر از قبل شده 
اســت. به گزارش خبرنــگار مهر، تیم فوتبال اســتقالل در حالی در هفته هفتم 
مقابل گل گهر به پیروزی رســید که این برد شــیرین به لطف پنالتی ای به دست 

آمد که در لحظات پایانی بازی نصیب شاگردان ساپینتو شد.
 کویــن یامگا، بازیکن گل زن آبی ها که از فصل گذشــته تبدیــل به پنالتی زن 
اول آنها شــده اســت، مثــل معمول پشــت این ضربــه پنالتی قــرار گرفت و 
بــا دقــت دروازه گل گهر را برای بار دوم در این بازی گشــود تا اســتقاللی ها به 
یکی از با ارزش ترین و شــیرین ترین پیروزی های خود در این فصل دســت یابند. 
یامــگا که تجربه گل زنــی حتی از روی نقطــه پنالتی را به همیــن تیم گل گهر 
در ســیرجان داشــت، با چســباندن این توپ به تور، ســومین گل خود را در این 
فصــل برای آبی  پوشــان زد تا با پیشــی گرفتن از محمد محبــی، بازیکن دو گله 
آبی هــا، به تنهایی عنوان گل زن ترین بازیکن فصــل تیمش را در هفته هفتم به 
دســت آورد. کوین یامگا در حالی در این فصل هــم خوب برای تیمش گل زنی 
می کنــد که شــرح وظایف او با توجه به پســت بازی اش تغییر کرده و نســبت 
به گذشــته که در خط حمله آبی پوشان حضور داشــت، حاال از دروازه فاصله 

گرفته است. 
وی روز گذشــته و در غیاب صالح حردانــی در عمده ترین دقایق بازی نقش 
مدافع راســت را بازی کرد. با توجه به تعداد باالی مهاجمان اســتقالل در این 
فصل، ســاپینتو ترجیح می دهــد از نفراتی مثل قایدی، محبــی و حتی میرزایی 
در پســت وینگر و مهاجم کاذب اســتفاده کند و از یامگا بیشــتر در پست هایی 
اســتفاده کند که فاصلــه ای بیشــتر بــا دروازه دارد. تیم فوتبال اســتقالل در 
هفتــه هفتم رقابت های لیگ برتر و در ورزشــگاهی خالی از تماشــاگر میهمان 
گل گهر ســیرجان بود و بــا گل های محمد محبی و کوین یامــگا میزبان خود را 
با نتیجه ۲ بر یک شکســت داد. تنها گل تیم میزبان نیز توســط مهدی تیکدری

به ثمر رسید.
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