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نظر برانکو درباره سوپرجام

برانکو ایوانکوویچ در حاشــیه تمرین پرسپولیس درباره لغو دیدار سوپرجام که قرار بود در
تاریخ ۲۹تیر برگزار شــود ،اظهار کرد« :این خیلی طبیعی بود که نمیشــود زمان بازی را
تغییر داد .معموال این بازیها را عقب نمیاندازند .البته ما دوست داشتیم جوانمردانه رقابت
کنیم و در زمین فوتبال برنده شویم .ما هیچوقت از مسئولیتمان فرار نمیکنیم ».سرمربی
پرسپولیس در پاســخ به این سوال که آیا بازیکن دیگری هم جذب میکند ،تصریح کرد:
«باید منتظر باشیم تا در نیمفصل از بازیکنان جدیدمان استفاده کنیم .میگویند پرسپولیس
باید مهاجم بگیرد اما ترابی و سروش رفیعی مهاجم هستند و ما علیپور را هم داریم».

تمجیدایافسی از یوزها

تیم ملی ایران در جامجهانی  2018روســیه عملکرد خوبی داشت و با کسب  4امتیاز
به نوعی رکوردشــکنی کرد .سایت رسمی ایافســی در گزارشی از عملکرد ایران در
جام جهانی نوشت« :ایران به دلیل حضور طوالنیمدت کیروش بسیار هماهنگ ظاهر
شــد و با وجود قرار گرفتن در گروه مــرگ ،در یک قدمی صعود به مرحله حذفی بود.
پیش از جامجهانی کارشناســان نسبت به حضور نیافتن سید جالل حسینی ،کاپیتان
پرسپولیس در جامجهانی معترض بودند ولی پورعلیگنجی و مجید حسینی عملکردی
بسیار خوب در جامجهانی داشتند».

سیدجالل :مشکالت پرسپولیس
پنهان شده

شرایط متفاوت این روزهای استقالل و پرسپولیس
باعث شــده تا هواداران سرخهای پایتخت با خیال
آسودهای به استقبال لیگ هجدهم بروند اما در این
بین سیدجالل حسینی کاپیتان باتجربه پرسپولیس
با اشاره به مشکالت سرخپوشان ،هواداران تیمش را
نســبت به آینده تیم آگاه کرد« :ما مشکالت زیادی
داشــتیم و داریم که پشــت قهرمانی دیده نشد .ما
کمبــود بازیکن داریــم و  3بازیکن کلیدی را هم از
دست دادیم و کار سختی در پیش داریم».
مصدومیت غفوری در ترکیه

انتقاد تند وریا از شرایط
استقالل

وریا غفوری ،مدافع راســت استقالل که به تازگی
قــرارداد خود را با این تیم تمدید کرده و به همراه
اســتقالل در اردوی ترکیه به سر میبرد ،به دلیل
مصدومیــت اردوی این تیم را تــرک کرد و راهی
تهران شد .وریا غفوری بازیکن تیم فوتبال استقالل
با انتقاد از شرایط کنونی آبیپوشان گفت« :برای ما
هم جای تعجب دارد که همه تیمها برنامههایشان
را انجام میدهند ،اما وضعیت ما مشــخص نیست.
سال گذشــته این مقطع ،فصل را به بدترین شکل
به پایان رساندیم و همه هواداران ،بازیکنان و حتی
مدیریت تیم خون دل خوردند .با گذشــت زمان،
لیگ فصل گذشته را به خوبی تمام کردیم ،قهرمان
جام حذفی شدیم و به جمع  8تیم برتر راه یافتیم
و آماده فصل جدید بودیم تا به فینال آسیا راه پیدا
کنیم .نمیدانم چه اتفاقی افتاد و چطور برنامهریزی
شد تا استقالل به این وضعیت گرفتار شود».

همه چیز در روسیه برایم خوب پیش رفت

فغانی :تا جام ملتها هستم

علیرضــا فغانــی
داور ایرانــی دیدار
بندی جامجهانی

رده
 ۲۰۱۸روســیه کــه
عملکــرد خوبــی را
همراه بــا  2کمکش
یعنــی محمدرضــا
منصوری و رضا ســخندان داشــت ،پس از
جامجهانی درخشان به ایران بازگشت .فغانی
گفتوگویی را با خبرنگار ایســنا پیرامون
اتفاقات جامجهانی روســیه انجام داد ه که
شرح آن را در ادامه میخوانید.
این نخســتین بار بود که ب ه عنوان داور
اصلی در جامجهانی حضور داشتید .جو این
جام را چگونه دیدید؟
ایــن جامجهانی جو خوبی داشــت .انتظار چنین
ســطحی را از مســابقهها داشــتیم و رفتهرفتــه
شاهد پیشرفتهایی نیز بودیم .به نظر من از نظر
برگزاری مسابقهها ،جامجهانی روسیه در بهترین
حالت ممکن برگزار شد.
مهمترین بازیای که قضاوت کردید ،کدام
بازی بود؟
دیدار آرژانتین و فرانســه حساسیت زیادی داشت
اما برای من دیــدار ردهبندی بــازی مهمی بود.
به نظر مــن از لحاظ اهمیت نیز مهمتر از ســایر
بازیهایی بود که در آن سوت زدیم.
فکر نمیکنید دالیل سیاســی در سوت
نزدن شما در دیدار فینال موثر بود؟
خیر .من اینطور فکر نمیکنم و کاری به مســائل
غیرفوتبالــی و تاثیر آنهــا در فوتبال ندارم .همه
چیز در روسیه برایم خوب پیش رفت.
شــما مدت زیادی فوتبالیســت بودید.
آیا دوســت داشــتید به جای قضاوت در
جامجهانی به عنوان بازیکن تیم ملی در این
مسابقهها حضور داشتید؟
من اگر سطح فوتبالم را در آن حد خوب میدیدم،
این ورزش را ادامه مــیدادم اما ترجیح دادم کار
داوری را ادامه دهم زیرا احســاس میکنم مهارتم
در این کار بیشــتر اســت .باز هم اگــر مجبور به
انتخاب باشــم ،داوری را به فوتبــال بازی کردن
ترجیح میدهم.
صحبتهایی مبنی بر خداحافظی شما در
طول مسابقههای جامجهانی به گوش رسید.
حقیقت دارد؟
اکنون مســابقههای جامجهانی به اتمام رســیده
است .من نیز پس از استراحت و گذراندن وقتم با
خانواده آماده بازیهای لیگ و لیگ قهرمانان آسیا
میشــوم .همچنین امیدوارم بــرای جامملتهای
آســیا نیز انتخاب شــوم و عملکرد خوبی در این
بازیها داشته باشم.

وینفرد شفر سرمربی آلمانی استقالل در واکنش به استعفای افتخاری با انتشار پیامی در صفحه
شخصی خود نوشت« :ما آماده نیستیم و به بازیکنان بیشتری نیاز داریم .همه قراردادها باید امضا
و حقوقها پرداخت میشدند .من نترسیدم ،آماده ساخت یک تیم جدید هستم و عاشق توسعه و
کار با بازیکنان جوان هستم اما برای به دست آوردن موفقیت ما به زمان نیاز داریم .درحال حاضر
همه چیزی که در10ماه گذشته ساختیم ،در خطر قرار دارد .در بحران ما احتیاج داریم که قواعد
ابتدایی و مدیریت بحران را دنبال کنیم ،خونسرد باشیم ،تصمیمات عصبی نگیریم ،استعفا ندهیم
و بدون نقشه و دوراندیشی روند خود را تغییر ندهیم».

پشت پرده علنی شدن استعفای افتخاری

بازی استقالل در آلمان روی
هوا!

تیم فوتبال استقالل طبق برنامه قرار است دیداری
تدارکاتی با تیم کارلسروهه آلمان در این کشور برگزار
کند ،اما استعفای سیدرضا افتخاری از مدیریت باشگاه
همه چیز را تحتالشــعاع قرار داده است .با توجه به
اینکه استقاللیها ســومین بازی تدارکاتیشان را
برگزار کردند ،شاید بازی با کارلسروهه لغو شود.

انتقاد شفر از استعفای افتخاری

پای تیام و جپاروف وسط است!

مدتهــا بود کــه زمزمــه جدایی
سیدرضا افتخاری ،مدیرعامل باشگاه
اســتقالل به گوش میرســید .اتفاقی که درنهایت
قطعی شــده و مدیرعامل استقالل تصمیم به جدایی
از این باشــگاه گرفت .صبح دیروز سیدرضا افتخاری
اســتعفای خود را از مدیریت باشــگاه استقالل برای
مسعود ســلطانیفر وزیر ورزشو جوانان ارسال کرد.
مدیرعامل استقالل در متن اســتعفانامه خود اعالم
کرده با اشــاره به مشکالت شخصی و بیماری نیاز به
ادامه درمان دارد و از همینرو نمیتواند به حضور در
باشگاه استقالل ادامه دهد و از سمت مدیریت باشگاه
استقالل استعفا میدهد .با توجه به مشکالت موجود
وزیر ورزش و جوانان با استعفای افتخاری موافقت کرد.
استعفای افتخاری باعث شد در روزهایی که استقالل
نیاز به تقویت تیم خود دارد ،بهدنبال انتخاب جانشینی
مناســب برای عنوان مدیرعاملی باشــد .در اینمیان
امیرحسین فتحی عضو جدید هیئتمدیره استقالل
بیش از دیگران برای رســیدن به این صندلی شانس
داشــت که به عنوان سرپرست باشــگاه انتخاب شد.
فتحی که نزدیک به یک ماه قبل به عنوان عضو پنجم
هیئتمدیره استقالل معرفی شده بود ،رابطه نزدیکی
بــا وزیر ورزش و جوانان دارد و در کارنامه او ســابقه
مدیرعاملی تیمهایی ماننــد بهمن در دهه 70نیز به
چشم میخورد .فعل و انفعالی که قبل از پیشداوری
دربــاره آن میتوان گفت که ادامه چرخه مدیرعاملی

صندلی استقالل است.
پشت پرده علنی شدن استعفا
ی افتخاری مربوط به روز گذشته نیست و
اســتعفا 
او پیش از ســفرش به ترکیه بــرای مذاکره با مامه
تیام ،ســرور جپاروف و مارکوس نویمایر استعفای
خود را تقدیم وزیر کرده بود اما رســمی شدن این
خبر موکول شــده بود به پایان پروژه تمدید قرارداد
تیــام و جپــاروف .افتخاری قصد داشــت با تمدید
قرارداد  2ستاره فصل گذشته استقالل با خاطرهای
خوب از جمع آبیها جدا شــود امــا این پروژه هم
ســرانجام خوبی نداشــت و فوت ناگهانی پدر رضا

فتحی سرپرست باشگاه استقالل شد

افتخاری ،مذاکرات در ترکیه را نیمهتمام گذاشــت.
رضا افتخاری پس از شــنیدن خبــر فوت پدرش،
راهی تهران شد و مذاکرات با تیام و جپاروف ناتمام
باقی ماند .با اینحال رضا افتخاری پس از بازگشت
به تهران و شرکت در مراســم ترحیم پدرش قصد
داشــته این پروژه ناتمام را به اتمام برساند اما گویا
با توجه به درخواســتهای عجیب تیام و جپاروف،
رســمی کــردن خبر اســتعفای خود را بــه ادامه
مذاکرات ترجیح داده اســت! به نقــل از منابع آگاه
در باشگاه استقالل مامه تیام در مذاکرات اولیه خود
بــا افتخاری اعالم کرده که حاضر به امضای قرارداد

یک ساله نیست و فقط تا پایان نیمفصل با استقالل
میبندد .شــرایط زمانی پیچیدهتر میشود که تیام
برای نیمفصل درخواســت 500هزار یورویی داده و
مســلما پرداخت  4میلیارد تومان برای نیمفصل به
هیچعنوان برای باشگاهی با وضعیت استقالل توجیه
اقتصادی ندارد .درخواســت جپاروف هم برای ادامه
همکاری با استقاللیها ،امضای قرارداد  3ساله بوده
که این پیشــنهاد هم با توجه به ســنو ســال این
هافبک ازبکســتانی معقول به نظر نمیرسد .گفته
میشود پیشنهاد جپاروف برای این قرارداد  3ساله
مبلغی معادل  12میلیارد تومان بوده اســت! این 2
درخواست عجیب از ســوی  2ستاره فصل گذشته
اســتقالل را میتوان دلیل اصلی استعفای افتخاری
دانســت .مدیر مســتعفی آبیها با شــنیدن این 2
پیشنهاد در آغاز مذاکرات امیدی به تمدید قرارداد
با  2ســتاره آبیپوش نداشته و میدانسته که ناتمام
ماندن ایــن  2ماموریت موج اعتراضــات را بلندتر
میکند و در این شرایط بهترین و شاید تنها راه حل
باقیمانده را اســتعفا میبیند؛ اســتعفایی که البته
میتواند صدمات جبرانناپذیری به باشگاه استقالل
در فصل پیشرو بزند .با اســتعفای رضا افتخاری و
برکنــاری احتمالی پندار توفیقــی ،حاال گره نقلو
انتقاالتی اســتقالل ،کورتر از هر زمان دیگری است
و بدونشک اســتقالل این روزها بیشتر از هر زمان
دیگری به کمک نیاز دارد.

کاپیتان تیم فوتبال اســتقالل به انتقاد از شــرایط تیمش پرداخت .خســرو
حیدری درباره شــرایط این روزهای اســتقالل و اســتعفای رضا افتخاری از
مدیرعاملی باشگاه اظهار داشــت« :د ر  10سالی که در استقالل حضور دارم،
وضعیت تیم را اینگونه ندیده بودم .همیشه هر اتفاقی قرار بود بیفتد ،در زمان
مناسب میافتاد ،اما کمتر از 1 0روز دیگر به آغاز لیگ باقیمانده و تکلیفمان
مشخص نیست .تکلیف بازیکنانی که استقالل گرفته مشخص نیست ،تکلیف بازیکنانی چون وریا غفوری و
فرشید باقری که قرار بود با تمدید قراردادشان پول بگیرند ،مشخص نیست ».وی افزود« :با این مشکالت،
بازی با پرسپولیس در سوپرجام را هم اضافه کنید .اصال فکر نمیکردیم بازی را  - 3صفر اعالم کنند».

عقبنشینی سازمان و سرنوشت مبهم داربی پیش از فصل سرخابی

پرونده سوپرجام به کمیته انضباطی ارجاع شد

دیدار سوپرجام فوتبال ایران که قرار بود یک پیشواز جذاب برای لیگ
هجدهم شــود با بیتدبیری و کج سلیقگی عمال به معضل و جنجال
بزرگ پیش از فصل تبدیل شد .روز سهشنبه مسئوالن سازمان لیگ
در اقدامــی عجیب و غیرقانونی اعالم کردند دیدار ســوپرجام لغو و
پرسپولیس با نتیجه  - 3صفر پیروز این بازی معرفی میشود ،چراکه
استقالل پیشتر از حضور در سوپرجام انصراف داده بود .اما با وجود
قاطعیت ســازمان لیگ در اعالم این خبر و نتیجه مسئوالن باشگاه
استقالل با ابراز تعجب از تصمیم سازمان همگی مصر بودند و تاکید
داشتند باشگاه استقالل هرگز نامهای دال بر انصراف از سوپرجام نداده
و فقط خواســتار تغییر زمان بازی بوده است .اعتراض استقاللیها از
مسئوالن تا هواداران و بازیکنان رسانهها و فضای مجازی را پر کرد و
این درحالی بود که پرسپولیسیها که از تصمیم سازمان راضی بودند
و قهرمانی را به هم تبریک میگفتند ،غافل از اینکه ســازمان لیگ
با نادیده گرفتن مقررات و قوانین تصمیم گرفته و نتیجه را به ســود
پرسپولیس اعالم کرده است .طبق مقررات بايد زمينه برگزاري يك
مسابقه توسط مســئوالن برگزاري بازي فراهم شود .داورها به زمين
بيايند و مدتي معقول جهت حضور تيم يا تيمها منتظر بمانند .آنگاه
داور عدم برگزاري بازي به دليل غيبت يك تيم را اعالم و صورتجلسه
ميكند و صورتجلســه داور و نامه سازمان ليگ به كميته انضباطي
ارســال ميشود .حقيقت ماجرا اين اســت كه كميتهاي كه بايد در

مورد نتيجه بازي تصميمگيري كند ،كميته انضباطي است نه كميته
مسابقات و سازمان لیگ .اين مهم در ماده  ٥٦مقررات انضباطي فيفا و
ماده  ٦١مقررات انضباطي ايران هم آمده است .كميته مسابقات فقط
در مورد بازيهايي تصميم ميگيرد كه به ســبب قوه قاهره (سيل و
طوفان و زلزله و )...برگزار نشود يا نيمهتمام بمانند .خارج از قوه قاهره،
در صالحيت كميته انضباطي است .آنها پرونده را بررسي ميكنند
و دفاعيات طرف مقابل را ميشــنوند و بعــد راي ميدهند كه راي
قابل استيناف هم هست .حتی اگر بپذیریم که استقالل قصد انصراف
داشته و نه تعویق سوپرجام ،با توجه به مقررات نميشود از االن این
تیم را با تصميم كميته مسابقات بازنده اعالم كرد.

البته روز گذشــته ســازمان لیگ به اشــتباه خود پی برد و با صدور
بیانیهای به تصحیــح تصمیم خود درباره ســوپرجام پرداخت و در
 ۲۳تیرماه سازمان لیگ در نامهای به
بخشی از این بیانیه نوشــت :« 
باشــگاه استقالل به درخواست تعویق زمان برگزاری سوپرجام پاسخ
منفی داد و سپسنمایندگان  2باشگاه استقالل ،پرسپولیس ،سازمان
لیگ و فدراســیون فوتبال به جلسه شــورای تامین استان تهران در
تاریخ ۲۶تیرماه با دســتور برگزاری مسابقه سوپرجام دعوت شدند.
نماینده باشگاه استقالل در جلسه شورای تامین اکبر عباسی ملکی
عضو هیئتمدیره باشــگاه اســتقالل بود که اعالم کرد اختیار تام از

چیزهایی که این چند وقت دیدم در عمرم ندیده بودم
پژمان منتظری مدافع باتجربه استقالل درخصوص
آخرین شــرایط تیم اســتقالل در کشور ترکیه و
اتفاقاتی که طی روزهای گذشــته رخ داده ،گفت:
«قبل از آنکه به اردو بیایم نگران بودم و وقتی به
اینجا آمدم نگرانیهایم دوچندان شد .دوچندان که
چه عرض کنم وقتی اوضاع و احوال تیم را میبینم
نگرانی صد برابر شــده است .نمیدانم چه اتفاقی
افتاده که استقالل به اینجا رسیده .چیزهایی که
در ایــن چند وقت دیدم در عمــرم ندیده بودم و

رکورد عجیب دیدار
ایران و پرتغال

سایت مجله  fourfourtwoدر گزارشی به «اتفاقات
فراموش شده» جامجهانی  2018روسیه پرداخت و
گریزی هم بــه دیدار ایران و پرتغال زد ،دیداری که
در آن سیســتم ویدیوچک و یا همان  VARتغییر
اساسی در نتیجه بازی به وجود آورد .در این گزارش
آمده است« :با وجود اینکه یک اشتباه از ویدیوچک
سر زد اما این سیســتم در جامجهانی مفید بود .اما
یک مسابقه تعریف جداگانهای دارد ،مسابقه ایران و
پرتغال ...انریکه کاکرس داور این مســابقه در طول
بازی زمزمههای زیادی از بازیکنان 2تیم به خصوص
ایران در گوش خود شــنید و مدام به سراغ VAR
رفت .این دیدار رکــورد زد ،چراکه داور بیش از هر
مسابقه دیگری دست به دامان  VARشد».

باشــگاه دارد و در جلسه شورای تامین نیز صراحتا اعالم کر د باشگاه
اســتقالل در تاریخ  ۲۹تیرماه در ســوپرجام حاضر نمیشود.همین
اعالم رسمی نماینده باشگاه استقالل در جلسه شورای تامین استان
تهران که در حضور اعضای شــورای تامین و مســئوالنفدراسیون
فوتبال و سازمان لیگ بیان شــد ،انصراف قطعی باشگاه استقالل از
حضور در ســوپرجام تلقی شد و سازمان لیگ نیزپیش از این اعالم
کرده بود که امکان تعویق مســابقه وجود ندارد.از ســویی دیگر به
دلیل آنکه حضور احتمالی حدود۱۰۰هزار تماشــاگر در ورزشــگاه
آزادی بدون برگزاری مسابقه از نظر تامینامنیت تماشاگران به صالح
نبود و همچنین بیاحترامی به تماشاگران فهیم تلقی میشد ،سازمان
لیگ طبق آییننامه مسابقاتغیبت استقالل در روز بازی را با توجه
به اعالم قطعی عضو هیئتمدیره باشــگاه استقالل در شورای تامین
استان که مستندات آنهم موجود است ،قطعی دانست و اعالم کرد
که نتیجه بازی به دلیل عدم حضور قطعی اســتقالل در ســوپرجام
 - ۳صفر میشوداما پرونده جهت تصمیمگیری به کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال ارسال خواهد شد ».با توجه به این بیانیه و با استناد
به قوانین و مقررات فدراســیون فوتبال ،فعال و تا زمان رســیدگی و
صدور رای کمیته انضباطی درباره ســوپرجام نه میتوان پرسپولیس
را برنده دانســت و نه استقالل را بازنده و حتی نمیتوان درباره لغو یا
برگزاری سوپرجام نظر داد!

ک بازی!
منتظری :استقالل شده پچپچ و خالهزن 

فکر نمیکنم دوباره آنها را تماشا کنم .این نهتنها
برای ما بلکــه برای هواداران اســتقالل هم قابل
درک نیست .ما خیلی چیزها را میبینیم و خیلی
اتفاقات را هم میشــنویم ،فقط نمیدانم چرا یک
عده خودشان را قایم کردهاند .هیچکس به مسائل
ورود نمیکند که خدای ناکرده برای فردایشــان
اتفاقی نیفتد .ما در اردو هســتیم .یکی میخواهد
تیم را به آلمان ببــرد و یکی میخواهد تیم را به
تهران برگرداند .پول هم ندادهاند .مگر میشود این

اتفاقات با هم رخ بدهــد؟» منتظری در ادامه در
خصوص حکم جنجالی سازمان لیگ گفت« :چرا
باید چنین اتفاقی بیفتــد؟ مگر ما مردهایم؟ مثل
مرد به زمین میرفتیم و بازی میکردیم.چه بالیی
بر سر اســتقالل آوردهاند ،نمیدانم .به ما گفتند
ال قرار نیست ســوپرجام لغو شود و قرار است
اص 
در یک تاریخ دیگر برگزار شــود .ما اینجا شبها
5،4ساعت هم نمیخوابیم از بس که فکر و خیال
میکنیم .این بازیکنان فردا باید پاسخگوی مردم

آدم همتی که با قراردادی یک ســاله به پرسپولیس ملحق شده
بود ،پس از جلسهای با حمیدرضا گرشاسبی ،قرارداد  2سالهای
را بــا سرخپوشــان منعقد کرد .همتی طبق ســهمیهبندیهای
جدید لیگ برتر در فهرست بازیکنان زیر  ۲۵سال قرار میگیرد.

قدوس به بوردو نزدیک شد

مجله فرانسفوتبال خبر داد که باشگاه بوردو فرانسه قصد سرعت
بخشــیدن به پروژه جذب هافبک تیم ملی ایران و عضو باشگاه
استرشــوندس را دارد .باشگاه بوردو فرانســه که هفته گذشته
با اعالم رئیس باشــگاه استرشــوندس ســوئد به دنبال سامان
قدوس ،هافبک ایرانی این تیم ســوئدی بود ،به نظر میرسد با
مدیربرنامههای این بازیکن ایرانی به توافق رسیده است.

قلم قرمز توشاک روی نام سرشناسها

انتقاد شدید خسرو حیدری از وضعیت استقالل

درپی استعفای سیدرضا افتخاری و برگزاری جلسه اضطراری هیئتمدیره باشگاه
استقالل ،رئیس هیئتمدیره و سرپرست جدید باشگاه استقالل مشخص شدند.
به گزارش ایسنا ،در پایان جلسه دیروز هیئتمدیره استقالل ،امیرحسین فتحی به
جای سیدرضا افتخاری به عنوان سرپرست جدید این باشگاه انتخاب شد و سیدرضا
افتخاری کماکان عضو هیئتمدیره این باشگاه باقی ماند .فتحی درباره برنامههایش
برای خروج استقالل از بحران گفت« :قطعا خارج کردن استقالل از بحران کار دشواری نیست .با کمک دوستان
و پیشکسوتان استقالل را به جایگاه اصلی میرسانیم .با ملکی رئیس هیئتمدیره صحبت خواهم کرد و اگر نیاز
باشد به ترکیه و اردوی تیم میروم .به هواداران هم این اطمینان را میدهم که مشکالت باشگاه حل میشود».

همتی با پرسپولیس  2ساله بست

باشــند و فکر میکنم درنهایت همه اتفاقاتی که
رخ میدهد ،باعث میشــود هوادار و تیم استقالل
ضربه بخورد .کاش اســتقالل محروم بود .حداقل
تکلیفمان مشــخص میشد .حداقل آقایان سراغ
بازیکنان خودمــان میرفتند .نمیدانم قضیه چرا
اینقدر پیچیده شــده اســت .تیم ما شده پچپچ
ک بازی! هرکســی در یک گوشــه پچپچ
و خالهزن 
میکند و حرف میزنــد .درنهایت هم دودش به
چشم مردم میرود».

جان توشــاک بعد از پایان اردوی تراکتورسازی در کشور ترکیه
رســما اعالم کرد  2بازیکن تیمش را نمیخواهد .فرزاد حاتمی
و محمد پاپی 2 ،بازیکنی بودند که توشــاک اعالم کرده نیازی
به آنها ندارد.

شهرداری ماهشهر حریف پرسپولیس

لغو ســوپرجام باعث شــد تا برانکو برنامه آمادهسازی تیمش را
دچار تغییراتی کند .بر این اســاس برخــاف آنچه که پیش از
این برنامهریزی شــده بود ،آنها روز گذشته  2نوبت تمرینی را
پشت سر گذاشتند .پیش از این قرار بود روز جمعه سرخپوشان
استراحت کنند .آنها امروز(پنجشنبه) نیز در دیداری تدارکاتی
به مصاف شهرداری ماهشهر خواهند رفت.

مصدومیت ماهینی جدی نبود

حســین ماهینی که در اواخر تمرین سهشنبه صبح پرسپولیس
دچار مصدومیــت از ناحیه مچ پای چپ شــده بود ،در تمرین
بدنســازی روز گذشته این تیم حاضر شد و بدون مشکل به کار
خود ادامه داد.

استارت حسینی با کلینشیت

سیدحســین حســینی یکی از باانگیزهتریــن بازیکنان اردوی
استقالل است و در  2نیمهای که در بازیهای دوستانه استقالل
به میدان رفته ،فعال گلی دریافت نکرده است.

اولین تمرین گروهی کریمی

بازیکنان استقالل صبح روز چهارشنبه یک جلسه تمرینی سبک
زیرنظر شفر و دستیارانش برگزار کردند تا برای دیدار عصر برابر
بورسا اســپور آماده شــوند .نکته جالب در این جلسه تمرینی،
حضور علی کریمی در تمرینات گروهی استقاللیها بود.

حضور خانوادهها در ورزشگاه منتفی است

صبــح دیروز و پس از جلســه هیئت دولت ،نقلقولی از ســوی
معــاون رئیسجمهور در برخی رســانهها مطرح شــد که طی
آن معصومه ابتــکار درباره حضور خانوادهها در ورزشــگاهها به
صحبــت پرداخته بود .نــوع فعلهای بــه کار رفته در جمالت
معاون رئیسجمهور به گونهای بود که اغلب رســانهها به اشتباه
عنوان کردند با مجوز شورای تامین استان ،از این به بعد حضور
خانوادهها در ورزشگاهها بالمانع خواهد بود اما در حقیقت منظور
ابتــکار چیز دیگری بود .پس از انتشــار مصاحبه ابتکار ،او عصر
دیروز با توئیت خود ســعی بر تصحیح صحبتهای عنوان شده
کرد و در این باره نوشت« :پاسخ من به خبرنگاران عزیز در مورد
مجــوز حضور خانمها در ورزشــگاه آزادی ،همان موضوع دیدن
بازیهای جامجهانی بوده و خبر جدیدی نیست».

توافق مشروط وحید امیری با پرسپولیس

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس پیشنهاد این باشگاه را برای تمدید
قرارداد پذیرفت .به گزارش هوادار ،وکیل وحید امیری طی چند روز
گذشته با مسئوالن باشگاه مذاکراتی داشته و همانطور که گفته
شد اختالف آنها بر سر مدت زمان قرارداد بود .باشگاه پرسپولیس
در ابتدا پیشــنهاد تمدید  2ســاله قرارداد را بــه امیری داد که او
نپذیرفت و برای آن شرط و شروطی قائل شد .پس از اینکه باشگاه
پرســپولیس شرط امیری را پذیرفت ،او نیز با قبول تمدید  2ساله
به زودی قرارداد خود را با سرخپوشــان تمدید خواهد کرد .شرط
امیری جدایی از پرســپولیس پس از نیمفصل در صورت داشــتن
پیشنهادات خارجی است .در همینحال تسنیم نوشت« :امیری در
خرمآباد تمرینات اختصاصی خود را آغاز کرده و در صورت توافق
نمایندهاش با پرســپولیس امروز راهی تهران خواهد شد تا پس از
امضای قرارداد درکنار سرخپوشان آماده بازیهای لیگ شود».

حاشیه

چشمی راهی قطر میشود؟

مدافع ملیپوش اســتقالل هنوز با این باشگاه برای فصل بعد به
توافق نرســید ه و حتی خبرهایی مبنی بــر جدایی این بازیکن
از جمع آبیپوشان شنیده میشــود .روزبه چشمی شنبه هفته
جاری جلســهای با سیدرضا افتخاری در باشگاه استقالل برگزار
کرد و قرار بود جلســه تکمیلی روز یکشنبه برگزار شود که این
جلسه لغو شد .چشمی بابت اینکه مسئوالن استقالل تماسی با
او نگرفتند و مذاکره بــا بازیکنان دیگر را در اولویت قرار دادند،
ناراحت اســت و حاال شنیده میشــود که این بازیکن قرار است
برای مذاکره بــا یک تیم قطری امروز راهی دوحه شــود .حاال
باید منتظر ماند و دید که مســئوالن استقالل بدون مدیرعامل
میتوانند با چشــمی توافق کنند یا اینکه مدافع آبیپوشان به
قطر خواهد رفت.

