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وریا در انتظار سرمربی و پول!

بیرانوند به سپاهان میرسد؟

در ابتدای هفته جاری ســایت رســمی باشگاه اســتقالل اعالم کرد که به وریا
غفوری برای ادامه همکاری پیشــنهاد داده و این بازیکن هم برای پاســخ زمان
خواســته است .ماندن وریا در اســتقالل با وجود خداحافظی خسرو حیدری و
عملکرد نهچندان مثبت فرشاد محمدیمهر ،بهترین انتخاب است اما وریا تا به
امروز هنوز پاســخی به پیشنهاد استقالل نداده است .به نظر میرسد ملیپوش
باتجربه آبیها منتظر مشــخص شدن سرمربی اســت تا تصمیمش را درمورد
ماندن یا رفتن نهایی کند .اینکه چه کســی سکان هدایت آبیها را برای فصل
بعد در دست میگیرد ،برای غفوری اهمیت دارد .مسئله دیگری که ترمز وریا را
برای اعالم نظر نهایی کشیده ،بحث مالی است و مطالبات عقبافتاده یکی دیگر
از دغدغههای وریا غفوری برای پاسخگویی به استقاللیهاست.

علیرضا بیرانوند که در جریان بازی پرسپولیس و السد قطر دچار مصدومیت شد،
امروز از پای مصدوم خود  MRIمیگیرد .دروازهبان ملیپوش پرســپولیس قرار
است صبح پنجشنبه ،پس از استراحت  2روزه سرخپوشان نیز مورد معاینه مجدد
کادر پزشــکی پرسپولیس قرار بگیرد تا وضعیت نهاییاش مشخص شود .بیرانوند
درحالی  90دقیقه در ترکیب پرسپولیس مقابل السد قطر بازی کرد که در اواسط
نیمه دوم از برانکو ایوانکوویچ خواســت تا تعویض شــود اما سرمربی پرسپولیس
دستور به ادامه حضورش درون دروازه این تیم داد تا نقش پررنگی در بسته ماندن
دروازه پرسپولیس داشته باشد .تیم فوتبال پرسپولیس چهارشنبه هفته آینده در
مرحله نیمه نهایی جام حذفی فوتبال باشــگاهی کشــور در ورزشگاه نقش جهان
اصفهان به مصاف سپاهان میرود.

 20سال حبس و شالق برای هدایتی

طبق اعالم ســخنگوی قوه قضاییه 20سال حبس و  74ضربه
شالق ،حکمی است که قوه قضاییه پس از رسیدگی به پرونده
حسین هدایتی برای اخالل او در نظام اقتصادی و پولی ایران
در نظر گرفته شده است.

بازیکن پرسپولیس  MRIمیگیرد

شایان مصلح در جریان بازی تیمهای پرسپولیس و السد قطر
دچار مصدومیت شد .مصلح از ناحیه کشاله ران دچار کشیدگی
ال مشــخص نیست .مصلح قرار
شــده و درجه کشیدگی او فع 
است  MRIبدهد تا پس از عکســبرداری میزان مصدومیت
او مشخص گردد.

کاوه در تیم منتخب ناموفقترینها

یک رســانه تلویزیونی بلژیک نام کاوه رضایی ،مهاجم ایرانی
کلوببروژ را در فهرســت تیم منتخب ناموفقترین بازیکنان
فصل  ۲۰۱۸- ۲۰۱۹ژوپیلرلیگ بلژیک قرار داد .این رســانه
بلژیکی در دلیل انتخاب کاوه رضایی آورده است« :ناامیدکننده
مثل کاوه رضایی ،او هرگز نتوانست در نقش گلزن ظاهر شود».

حضور سرمربی خارجی در استقالل منتفی است

فرهاد و ژنرال
گزینههای نهایی آبیها

مربی بعدی استقالل قطعا خارجی
اســت؛ این جملهای است که طی
هفتههای اخیر بارها و بارها از زبان مدیر و اعضای
هیئتمدیره استقالل شنیدهایم و این درحالی است
که مشکالت مالی اســتقالل بر هیچکسپوشیده
نیست .باشگاه استقالل یکی از معدود باشگاههایی
است که مشــکالت مالیاش آنقدر باال گرفته که
نتوانسته تاکنون پرداختی بازیکنانش را به باالی50
درصد برســاند .همین مســئله باعث شد تا هفته
گذشته تمرین استقالل بار دیگر از سوی بازیکنان
این تیم تحریم شــود! این تصمیم جدی به دلیل
خلف وعدههای مکرر مدیران باشــگاه درراستای
پرداخت به موقع دستمزدهای آنها اتخاذ شد .در
چنین وضعیتی مدیران استقالل مدعی حضور یک
مربی بزرگ خارجی در استقالل هستند و پس از
این ادعا این ســوال پیش میآید که اگر باشــگاه
اســتقالل برای مربی بزرگ خارجی پول دارد ،چرا
حق و حقوق بازیکنانش را پرداخت نمیکند و اگر
چنین پولی در بساط این باشگاه نیست ،چرا چنین
وعــدهای به هواداران داده میشــود .در عینحال
باشگاه استقالل یک بدهی بزرگ دیگر هم دارد که
باید برای پرداخت آن راه چاره بیندیشــد .وینفرد
شــفر با باشگاه اســتقالل قراردادی به ارزش یک
میلیون و  200هزار دالر منعقد کرده که این رقم
برای فصل آتی اســت .با توجه به این موضوع که

امیرحســین فتحی در اقدامی نسنجیده اقدام به
اخراج سرمربیاش کرده ،باید تمام و کمال این پول
را پرداخت کند .معــادل ریالی این یک میلیون و
 ۲۰۰هــزار دالر بــه بیش از  17میلیــارد تومان
میرسد که بعید است باشگاه استقالل در شرایط
کنونــی بتواند چنین مبلغــی را پرداخت کند .در
چنین شرایطی خیلی راحت میتوان به این نتیجه
رســید که صحبت از مربی بزرگ خارجی شعاری
اســت که هرگز عملــی نخواهد شــد و درنهایت
مسئوالن اســتقالل به ســراغ یک گزینه داخلی
خواهند رفت و برای این انتخاب به نظر میرســد
آبیها فقط  2انتخاب را پیش روی خود میبینند؛
ادامه حضور مجیدی یا بازگشــت قلعهنویی؟! این
سوالی اســت که با بررسی شرایط کنونی میتوان
پاسخی منطقی برای آن پیدا کرد.
عملکرد خوب فرهاد
تیم استقالل با هدایت فرهاد مجیدی در هفتههای
اخیر  5بازی در لیگ برتر و لیگ قهرمانان آســیا
انجام داد که حاصل آن  3پیروزی و  2تســاوی
بوده ،ضمن اینکه در بــازی با صنعت نفت هم
میتوانســتیم استقالل را برنده میدان بدانیم اگر
داوری در صحنه گل روحا ...باقری مرتکب اشتباه
نمیشد .اســتقالل در حضور مجیدی در این 5
مســابقه موفق شد  9مرتبه دروازه حریفان را باز
کنــد و البته  5گل دریافت کرد تا 14گل در این

جدایی قطبی و فوالد

افشین قطبی و باشگاه فوالد برای ادامه همکاری با یکدیگر به
توافق نهایی نرســیدند و این مربی بعد از یک فصل حضور در
فوالد از این تیم جدا شد.

احضار بیرانوند به کمیته اخالق

کمیته اخالق فدراسیون فوتبال درباره اتفاقات حاشیهای دیدار
پرسپولیس و پارس جنوبی جم اطالعیهای صادر کرد و نوشت:
«با توجه به انتشــار فیلم برخورد ناشایست علیرضا بیرانوند،
دروازهبان تیم پرسپولیس با مامور زحمتکش نیروی انتظامی،
پروندهای در اینباره در کمیته اخالق تشــکیل و نامبرده برای
روز چهارشــنبه اول خرداد ماه  ۹۸و در راس ســاعت  ۱۵به
کمیته اخالق احضار شد».

مصاحبه فردوسیپور با ژاوی

دوشنبه شــب عادل فردوسیپور در فرودگاه امام خمینی(ره)
مصاحبهای با ژاوی انجام داد .به نظر میرســد قرار است این
مصاحبه در برنامه فوتبال 120پخش شود.
دیدارها ثبت شود .عملکردی نزدیک به  3گل در
هر مسابقه که باعث میشود دیدارهای استقالل
برای هواداران جذاب و پرگل باشد .مسلما عملکرد
خوب مجیدی میتواند مسئوالن استقالل را برای
ادامه همکاری با این چهره محبوب مجاب کند.
احیای بازیکنان
نکتــه قابلتوجه درخصوص عملکــرد بازیکنان
اســتقالل در  5بــازی اخیر ،احیــای بازیکنانی
مثــل تبریــزی ،قائــدی و روحا ...باقــری بوده
اســت؛ بازیکنانی که در زمان حضور شفر بیشتر
نیمکتنشین بودهاند و حاال به ستارگان تیم خود
تبدیل شــدهاند .احیای ایــن بازیکنان با حضور

مجیدی نیز میتواند یکی دیگر از دالیلی باشــد
که هیئتمدیره استقالل را برای ادامه همکاری با
فرهاد متقاعد کند.
قیمت مناسب
حضور فرهاد مجیدی از نظر مالی میتواند بهترین
اتفاق ممکن برای اســتقاللی باشد که این روزها
جیبش کامال خالی اســت .در واقع ادامه حضور
مجیــدی برای اســتقالل هــم از مربی خارجی
ارزانتر تمام میشود و هم از بازگشت قلعهنویی
مربیای که معمــوال قراردادهــای گرانقیمتی
میبندد و گفته میشود گزینه عدهای از مدیران
آبی است .مدیران آبی به خوبی میدانند که اگر با

مجیدی ادامه دهند هم از نظر مالی صرفهجویی
کردهاند و هم با توجه به محبوبیت فرهاد حداقل
برای هفتههای ابتدایی لیگ نظارهگر جو ملتهبی
روی سکوها نخواهند بود.
لیستی که مجیدی داد
اما مهمترین نکته و نشــانه برای ماندن مجیدی،
شــایعهای اســت که این روزها از اطراف باشــگاه
اســتقالل شنیده میشــود .طبق اخبار رسیده از
باشگاه استقالل مدیران این باشگاه برای فصل آینده
از مجیدی لیســت خروجی و خریدهای جدید را
گرفتهاند و این نشان میدهد که مسئوالن استقالل
به دنبال ادامه همکاری با این مربی جوان هستند.

رکورد پرسپولیس در آسیا

پرسپولیس با برد مقابل السد در یک بازی خانگی دیگر بدون
شکســت ماند تا آمار فوقالعادهای را در آســیا ثبت کند .به
گزارش مدال ،پرسپولیس از سال  ۲۰۱۲تا  ۲۰۱۹در  ۱۹بازی
پیاپی خانگی در آسیا شکست نخورده و در طول این  ۱۹بازی
صاحب  ۱۱برد و  ۸تساوی شده است.

استقالل پرتماشاگرترین تیم لیگ قهرمانان

اســتقالل با ثبت رکــورد میانگین  ۵۱هزار تماشــاگر در هر
بازی توانست عنوان پرتماشاگرترین تیم مرحله گروهی لیگ
قهرمانان آســیا را به خود اختصاص بدهد .البته استقالل مثل
پرســپولیس تنها در  2بازی از حریف خود در ورزشگاه آزادی
میزبانــی کرد و بازی این تیم برابــر الهالل در زمین بیطرف
برگزار شد.

