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اسماعیلی :چیپ هم یک روش پنالتی زدن است!

گوچی در دوراهی پرسپولیس و تراکتور

فرشید اســماعیلی بیتردید یکی از بهترین بازیکنان استقالل در  2فصل گذشته بوده که
در موفقیتهای این تیم نقش پررنگی را ایفا کرده ،اما او در بازی با پرســپولیس پنالتی که
خودش از حریف گرفته بود را با ضربه چیپ به ســمت دروازه پرسپولیس زد که این توپ
وارد دروازه نشــد و باعث شد این بازیکن عجیبترین فشارهای ممکن را تحمل کند .حاال
ی بعد از گذشت چند ماه از آن چیپ جنجالی گفته اســت« :من بعد از بازی از
اســماعیل 
هواداران بابت از دســت رفتن پنالتی عذرخواهی کردم اما بعد از این اتفاق خیلی از خبرها
نادرســت بود .همه میگفتند من خودم توپ را برداشتم .اگر من پنالتیزن اول تیم نبودم،
چطور یک هفته با نظر کادر فنی تمرین پنالتی میکردم؟ همه جلسه شب بازی را میدانند
که آقای شفر به من گفت پنالتیزن اول تیم هستم .اول این را بگویم که بابت پنالتی که از
دست دادم خودم را نمیبخشم اما خودتان میدانید چیپ یک روش برای پنالتی زدن است».

رضا قوچاننژاد لژیونر ایرانی که فصل گذشــته به آپوئل قبرس پیوست و سپس به صورت
قرضی فوتبال خود را در افســی سیدنی استرالیا ادامه داد ،حاال بازیکن آزاد است و طبق
خبرهای شــنیده شــده گوچی از  2تیم لیگ برتری پیشــنهاد دارد .یکی از این تیمها
تراکتورسازی تبریز است که اشکان دژاگه و مسعود شجاعی ،دوستان صمیمی گوچی در آن
توپ میزنند .اما یکسری مشکالت و حواشی به وجود آمده در این تیم در فصل تازه به اتمام
رســیده ،کمی قوچاننژاد را مردد کرده است .دیگر تیمی که گفته میشود خواستار رضا
قوچاننژاد است ،پرسپولیس قهرمان ایران است .باشگاه پرسپولیس در فصل نقل و انتقاالت
تابستانی فصل تازه تمام شده نیز مذاکرات مفصلی با رضا قوچاننژاد داشت ،اما شرطهای
این مهاجم باتجربه به طور کلی این ماجرا را منتفی کرد .حاال شنیدیم برانکو بدش نمیآید
رضا قوچاننژاد را در تیمش داشته باشد ولی در صورتی که علی علیپور لژیونر شود!

 3گزینه خارجی روی میز مدیرعامل استقالل

استراماچونی جدیدترین
گزینه آبیها

بــا رفتن وینفرد شــفر نیمکت
استقالل در آســتانه آغاز لیگ
نوزدهم به بزرگترین عالمت ســوال فوتبال
ایران تبدیل شده اســت .یک روز صحبت از
بازگشــت قلعهنویی اســت و یک روز دیگر
همهجا صحبــت از حضور یک مربی خارجی
میشــود و درکنار همه این شــایعات بحث
ادامه حضور فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی
مطرح اســت تا معادله نیمکت آبیها به یک
معادله چندمجهولی و پیچیده تبدیل شــود.
طبق آخرین اظهارات مدیران باشگاه استقالل
درحال حاضــر اعضای هیئتمدیره بر ســر
انتخاب یک مربی خارجی اتفاق نظر دارند و
 3گزینه نهایی روی میز امیرحســین فتحی
قرار گرفته اســت .البته در حالی صحبت از
مربی خارجی و دالری است که استقالل این
روزها به شــدت با مشــکالت مالی دست به
گریبان اســت و در پایان فصل فقط نیمی از
مطالبــات بازیکنان خــود را پرداخت کرده
اســت .به همه این مشکالت احتماال شکایت
شفر و بدهی یک میلیون و 200هزار دالری
ایــن مربی آلمانی هم اضافه خواهد شــد .با
تمام این تفاصیل در روزهای اخیر از مربیانی
همچون آنجلو آلسیو ،آندرهآ استراماچونی و
میروسالو دوکیچ به عنوان گزینههای جدی
سرمربیگری در استقالل نام برده شده و باید

دید روند مذاکرات استقاللیها با این مربیان
چگونــه پیــش خواهــد رفــت .در ادامه با
گزینههای اســتقالل برای فصل آینده بیشتر
آشنا خواهیم شد.
میروسالو دوکیچ
دوکیچ مربی با ســابقهای در فوتبال اسپانیا
محســوب میشــود ،جایی کــه در تیمهای
والنســیا ،رئال وایادولیــد و کردوبا در اللیگا
مربیگری کرده است .دوکیچ در سال ٢٠١٧
در تیم الشــباب امارات سرمربیگری میکرد
اما او در ســال  ٢٠١٨هدایت پارتیزان بلگراد
را برعهــده گرفت و حــاال یکی از گزینههای
اصلی هدایت اســتقالل لقب گرفته اســت.
دوکیچ در تنها ســابقه آســیایی خود فقط
11بار روی نیمکت الشباب نشسته که حاصل
آن  2برد 3،مساوی و  6شکست بوده است!
آنجلو آلسیو
آنجلو آلســیو دیگر گزینه جدی اســتقالل
است؛ مربی که بخش عمدهای از رزومه خود
را به عنوان دســتیار کنــار آنتونیو کونته به
دســت آورده و اتفاقا به افتخارات مهمی هم
با این سرمربی دست پیدا کرده است .آلسیو
در تیمهای چلســی و یوونتوس و تیم ملی
ایتالیا ،سابقه دستیاری آنتونیو کونته را دارد
که با  2تیم باشــگاهی موفق به قهرمانی در
ســری آ و لیگ برتر انگلیس شــده و درکل

امیرحسین طبسی

در فاصله  4روز مانده به دیدار حســاس سپاهان
و پرسپولیس در نیمهنهایی جام حذفی ،همچنان
حواشی و جنجالهای این بازی ادامه دارد .چندی
پیش سازمان لیگ خبر از تقسیم  50-50ورزشگاه
نقش جهان بین هواداران سپاهان و پرسپولیس داد
و اعالم کرد طبق آییننامه مسابقات بازیهای جام
حذفی که بهصورت تک حذفی برگزار میشــود،
مشــمول قانون 90به یک نمیشــود و سکوهای
ورزشگاه باید به صورت مساوی بین هواداران تیم
میزبان و میهمان تقسیم شود .الزم به گفتن نیست
که بازی ســپاهان -پرسپولیس تحت هر شرایطی
حساس اســت؛ دیداری که حساسیتش از سالها
پیش با خاطره تلخ کور شــدن چشــم یک سرباز
شروع شد و در لیگ هفتم با قهرمانی پرسپولیس
در دقیقــه  97به جای ســپاهان ادامه پیدا کرد و
آخریــن ســکانس آن در آزادی چیزی کم از یک
فیلم اکشن بزن بزن نداشت! حاال سازمان لیگ با
یک قانون عجیب به این حساسیتها دامن زده و
به نوعی شرایط را برای یک جنجال تازه آماده کرده
است .در روزهای جنجالی و پرحاشیه جام حذفی،
ســپاهانیها میگویند که اگر تغییری در تصمیم
ســازمان لیگ ایجاد نشود ،تیم فوتبال سپاهان از
رقابت کنار خواهد کشــید و از سوی دیگر فتاحی
رئیس ســازمان لیگ و محمدرضا کشــوری دبیر
ســازمان لیگ تاکید کردهاند که کوتاه نمیآیند و
قانون  50-50را در بازی چهارشنبه اعمال خواهند

کرد .ســازمان لیگ چند روزی است که بر اجرای
قانون و اساسنامه مسابقات جام حذفی تاکید دارد
اما در اینجا چند ســوال وجــود دارد که البته به
احتمال فراوان مثل خیلی از سواالت دیگر فوتبال
ایران بیجواب باقی خواهد ماند.
اولین سوال این اســت که این قانون از کجا آمده
و چه منطقی پشت آن نهفته است؟! دوستانی که
اساسنامه رقابتهای جام حذفی را تنظیم کردهاند
و دوســتانی که در ســازمان لیگ درحال اجرای
آن هســتند ،حتی یک بار هــم به عواقب آن فکر
کردهاند؟ چرا فوتبال ایران باید این همه قانون من
درآوردی داشته باشد؟ آقای فتاحی به عنوان رئیس
سازمان لیگ و دیگر مدیرانی که برای این فوتبال
تصمیم میگیرند برای خواندن آییننامه رقابتهای
لیگ و حذفی در دیگر کشورها حتی یکبار هم به
خودشــان زحمت دادهاند؟! فقط تصور کنید نیمه
نهایی جام حذفی اســپانیا در نوکمپ به میزبانی
بارسلونا برگزارو طبق یک قانون عجیب اعالم شود
که فــروش بلیت 50-50خواهد بود! خیلی راحت
میتوان تصور کرد که در این شــرایط چه آشوبی
به پا خواهد شــد! شاید تصور چنین موضوعی هم
در اسپانیا خندهدار باشد اما در فوتبال ما قرار است
چهارشنبه همین اتفاق رخ دهد!
همــه اتفاقاتی که در فوتبال ایــران رخ میدهد،
حامل یک پیام روشن و ساده است« :قانونگذاران و

عرفان بوز جانشین احتمالی لیکنز

گل ترابی بهترین گل آسیا شد

کنفدراســیون فوتبال آســیا گل مهدی ترابــی ،بازیکن
پرســپولیس را به عنوان بهتریــن گل هفته آخر مرحله
گروهی لیگ قهرمانان آســیا انتخاب کرد .ترابی این گل
را در مقابل الســد و با یک شوت از راه دور به ثمر رساند.
پرســپولیس در آن بازی با نتیجه  - 2صفر برنده شد اما
نتوانست از مرحله گروهی صعود کند.

بازگشت احمدزاده به لیگ ایران

ســابقه نسبتا روشنی در کار مربیگری دارد،
هرچند که رزومه چنــدان خوبی به عنوان
ســرمربی از خود به جای نگذاشــته است.
آلسیو فقط  2در  2مقطع به عنوان سرمربی
کار کرده اســت؛ یک بار در لیگ دســته 4
فوتبال ایتالیا(ســری  )Dو یــک بار هم در
دسته سوم فوتبال ایتالیا یا همان سری .C
مســلما با توجه به رزومهای نهچندان خوب
قیمت ایــن مربی در بازار نقــل و انتقاالت
پایینتر از دیگر گزینهها خواهد بود و شاید
با توجه به وضعیت مالی اســتقالل مدیران

این تیم بیشتر روی او نظر داشته باشند.
آندرهآ استراماچونی
جدیدترین گزینه استقاللیها سرشناستر از
 2گزینه قبلی است .درکنار  2گزینه فوق ،از
آندرهآ استراماچونی هم بهعنوان یکی از نفرات
مد نظر باشــگاه استقالل نام برده میشود؛ او
که در اواخر فصل  2011-12با سرمربیگری
اینترمیالن کارش را در این عرصه آغاز کرد،
با کســب  5پیــروزی 2 ،تســاوی و تنها 2
شکســت طی  9هفته ،عملکرد خوبی از خود
بر جای گذاشت تا مســئوالن این باشگاه به

مدیران اجرایی این فوتبال تقریبا چیزی از فوتبال
نمیدانند و به تنها چیزی که فکر میکنند حفظ
پســت و مقام است ،حتی اگر برای حفظ آن الزم
باشــد علی داییها ،علی کریمیها و فوتبالیهای
واقعی محو شوند .مسلما علی دایی ،علی کریمی
و حتی هواداران ســاده فوتبال ،از قوانین فوتبالی
آگاهی دارند اما بد نیســت برای آگاهی بیشــتر
مدیــران فوتبال ایران برخی از این قوانین را مرور
کنیم .در جام حذفی آلمان که بازیها به صورت
تک حذفی برگزار میشود ،طبق قانون تیم میزبان
از امتیــازات کامل میزبانی برخوردار خواهد بود و
خبری از تقســیم ورزشگاه نیست .مسلما مدیران
فوتبال آلمــان به این فکر کردهانــد که اگر قرار
باشــد نیمی از ورزشگاه وستفالن دورتموند را به
هواداران بایرن بدهند ،چه اتفاقی ممکن است رخ
بدهد! در انگلیس هم تا قبل از مرحله نیمهنهایی
شــرایط همینگونه اســت و تیمهایی که تا قبل
از نیمــه نهایی میزبان هســتند از تمام امتیازات
میزبانــی برخوردار خواهند بود امــا در ادامه و با
توجه به باال رفتن حساســیتها در مراحل نیمه
نهایی و فینال ،بازیها در ورزشگاه بیطرف برگزار
خواهد شــد تا قانون تقسیم سکوها بدون چالش
اجرا شود .در کوپا ایتالیا و کوپا دلری اسپانیا هم
برای حل این مشــکل بازیها در نیمه نهایی به
صورت رفت و برگشت و با همان قانون  90به10
برگزار خواهد شــد و گویا فقط فوتبال ایران باید
تافته جدا بافته باشد!

ژاوی :ایران همیشه در ذهن من باقی خواهد ماند

ژاوی فوتبال خود را در ورزشــگاه آزادی تمام کرد و ســاعاتی بعد از این لحظه
مهم ،برابر عادل فردوســیپور نشست تا دقایقی درباره موضوعات مهم خود در
گذشــته ،حال و آینده صحبت کند .ژاوی که برای رقابت در عرصه مربیگری از
همین حاال برنامهریزی کرده ،در گفتوگو با فردوســیپور از وضعیت بارسلونا،
فضای کشــنده ورزشــگاه آزادی ،مردم ایران و روزهــای ماندگار خود صحبت
کرد .اســطوره باشگاه بارسلونا در بخشــی از صحبتهای خود گفت« :هیچگاه
فکر نمیکردم دوران بازیگری خود را در زمین پرســپولیس و در ایران به پایان
برســانم .اگر  5ســال پیش این موضوع را به من میگفتند ،باور نمیکردم اما
شــرایط اینگونه رقم خورد .آخرین بازی لیگ قهرمانان و قرعه برای من بازی

پروژه فسخ قرارداد شفر کلید خورد

بــا اینکه حدود یک مــاه از به تعلیق درآمــدن قرارداد
وینفرد شفر توســط مدیران استقالل میگذرد اما در این
مدت هیچ مذاکــرهای بین دوطرف برای فســخ قرارداد
صــورت نگرفت .حاال فتحی ،مدیرعامل اســتقالل پس از
تماســی که با شفر داشت ،تقاضای برگزاری یک جلسه و
انجام مذاکره را کرده است.
عرفان بوز ،سرمربی عثمانلیاســپور که سابقه هدایت
تیمهای بورســا اســپور و گنجلر بیر لیگی را در لیگ
ترکیــه در اختیار دارد ،پیشــنهاد  2ســالهای از تیم
تراکتورســازی بــرای هدایت این تیــم دریافت کرده
اســت .تراکتورسازی پنجشنبه شب به همکاری خود با
جورج لیکنز پایان داد و از این مربی ۷۰ســاله بلژیکی
خداحافظی کرد.

خودزنی به سبک سازمان لیگ

قانون 50-50از کجا آمده؟!

نامگذاری خیابانی به نام حجازی

حجت نظری ،عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای
اسالمی شــهر تهران از پیگیری برای نامگذاری خیابانی
بــه نام مرحوم ناصر حجازی خبــر داد .به گفته نظری به
منظور پاسداشت نام این چهره ورزشی کشور و دروازهبان
مطرح تیم ملی و تیم اســتقالل تهران پیشنهاد نامگذاری
معبری به نام او به کمیســیون نامگذاری شــورای شهر
تهران ارایه شده است.

برابر پرســپولیس بود .مثل همیشه ســفر به ایران برای من لذتبخش بود زیرا
مردم همیشــه به من محبت دارند .خیلیها طرفداران بارسلونا هستند و به من
احترام گذاشــتند .در ورزشــگاه به من هدیه دادند و از این موضوع خوشحال
هستم .هر زمان به ایران آمدم خیلی خوشحال شدم زیرا احترام زیادی از مردم
ایــران دیدم و این موضوع برای مــن باقی خواهد ماند .در قطر عالقه به فوتبال
زیاد اســت اما فضای ایران فوقالعاده اســت .یکی از بهترین فضاهایی است که
در تمام دنیا دیدم .شــور و فضای هواداران ایرانی در دیدارهای برابر اســتقالل
و پرســپولیس واقعا باورنکردنی بود .فضای ورزشــگاه کشنده است و همهچیز
فوقالعاده و دیدنی است».

فکر تمدید قرارداد او بیفتند .یک ســال پس
از آن استراماچونی با وجود نتایج خوب برابر
مدعیان از جمله یوونتــوس و ناپولی ،اما در
پایــان فصل رتبه نهم را کســب کرد که این
جایگاه موجب شــد تا از ســمت خود برکنار
شــود و هدایــت اودینزه را برعهــده بگیرد.
اســتراماچونی که ســابقه ســرمربیگری در
پاناتینایکوس یونان و اســپارتاپراگ را هم در
کارنامه دارد ،از سوی سایت توتو مرکاتو هم
بهعنوان یکی از گزینههای اصلی سرمربیگری
استقالل برای فصل جدید معرفی شده است.

هشتمین سالگرد درگذشت حجازی با حضور چهرهها

هشــتمین سالگرد درگذشــت مرحوم ناصر حجازی از ساعت10صبح دیروز در
قطعه نامآوران بهشــتزهرا برگزار شــد و چهرههای سرشــناس فوتبال در این
مراسم حضور به هم رساندند .در این مراسم نفراتی مثل امیرحسین فتحی ،آتیال
حجازی ،سیدمهدی رحمتی ،پژمان منتظری ،علی کریمی کاپیتان سابق تیمملی
و پرســپولیس ،بیژن طاهری ،خداداد عزیزی ،محمد نوازی ،حسین فرکی ،کاظم
اولیایی ،پرویز مظلومی ،حسین ترابپور و ...حضور داشتند .هزار نفر از طرفداران
تیم استقالل و دوســتداران ناصر حجازی در قطعه نامآوران بهشتزهرا گرد هم
آمده و یاد و خاطره اسطوره این باشگاه را گرامی داشتند.

باشگاه ویتســاو الویتســکا با اعالم تصمیم جذب چند
بازیکن جدید در خطوط دروازه ،میانی و حمله جدایی 4
بازیکن شــامل فرشاد احمدزاده ،جورد کوترا ،آئوگوستو و
ایگور تاراســوو را تایید کرد .این رسانه لهستانی همچنین
اعالم کرد فرشــاد احمدزاده به لیگ برتــر فوتبال ایران
بازخواهد گشت.

پدیده با کمترین تغییر ممکن

یحیی گلمحمدی سرمربی پدیده قصد دارد در فصل نقل
و انتقاالت  ۴ ، ۳بازیکن را به لیســت این تیم اضافه کند.
گلمحمدی تاکید کرده که  90درصد نفرات اصلی تیمش
را بــرای فصل بعد نیاز دارد و فقط قصد دارد  4،3بازیکن
را به لیست تیم خود اضافه کند.

ستاره سابق میالن در ایفمارک

کوین کنستانت هافبک تدافعی که سابقه بازی در میالن
ایتالیــا را در کارنامــه دارد ،در نیم فصل لیگ هجدهم با
تراکتورسازی قرارداد امضا کرد و راهی ایران شد اما او به
واسطه آنچه از سوی پزشکان این باشگاه یک نوع بیماری
خاص عنوان شد ،هرگز اجازه حضور در بازیهای تراکتور
را پیدا نکرد .او امروز به ایفمارک میرود تا بار دیگر تست
پزشکی بدهد.

گزینههای جدید برای تیم امید

گفته میشود عبدا ...ویســی ،مهدی مهدویکیا ،مهدی
تاتار و افشــین قطبی 4 ،گزینه اصلی فدراســیون فوتبال
برای ســرمربیگری تیم امید هستند .مهدویکیا به تازگی
مــدرک مربیگری  Aیوفا را اخذ کرده و همراه با قطبی از
بیشترین شانس برای هدایت امیدها برخوردارند.

