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سه جلسه محرومیت تعلیقی و
 ۵۰میلیون تومان جریمه نقدی

عصـر جـدیـد!
شفر ،استخوانی در گلوی استقالل

فرهاد مجیدی گزینه
مصلحتیآبیها
وینفــرد شفـــر

ایران را تــرک کـرد
پیشنهاد جدی اسپانیایی
بـرای حسیـنـی

شرط پاتوسی برای
ماندن در استقالل

برانکو :درباره
ماندن یا رفتنم
بعد از جام حذفی
تصمیم میگیرم

روزبه رفتنی شـد،
فرشید و وریا هم میروند؟!

کالف سردرگم نقلوانتقاالت استقالل

روزبه رفتنی شد ،فرشید و وریا هم میروند؟!
مسئوالن باشگاه استقالل از چند روز
پیش مذاکره با بازیکنان قراردادتمام
را برای حفظ آنها آغاز کردهاند و همزمان در حال
مذاکره با چند بازیکن لیگ برتری هم هستند .شاید
مذاکره با بازیکنانی که قراردادشان تمام شده چون
وریا غفوری ،سیدحسین حسینی ،علی کریمی و...
طبیعی باشد و شک و شبهای ایجاد نکند اما مسلما
مطرح شــدن نام بازیکنانی چون ســیاوش یزدانی
مدافع سپاهان ،رضا اسدی ،هافبک سایپا و محمدرضا
حسینی ،هافبک ذوبآهن به عنوان گزینههای مورد
نظر استقالل این سوال را ایجاد میکند که باشگاه بر
اســاس نظر کدام مربی یا فردی بــا این بازیکنان
مذاکره میکند؟ وقتی باشگاه استقالل هنوز سرمربی
جدید را انتخاب و معرفی نکرده و تاکید شده فرهاد
مجیدی هم لیســتی به باشــگاه نــداده مذاکره با
بازیکنان جدید شائبهبرانگیز است .در کنار این مسئله
موضــوع مذاکره چند بازیکن اســتقالل با تیمهای
داخلی و خارجی هم نشــان از بیمیلی آنها برای
ماندن دارد .در این زمینه موضوع روزبه چشــمی،
مدافع هافبک اســتقالل هم جدیتر از بقیه است و
حتی روز گذشته رسانههای قطری رسما از مذاکره
باشگاه االهلی با این بازیکن و حضور او در تستهای
پزشــکی باشــگاه خبر دادند .روزبه چشمی فصل
گذشته هم از قطر پیشنهاد داشت و به خاطر بیرون
ماندن از لیست استقالل مصر به جدایی و حضور در
لیگ ســتارگان بود اما باشگاه استقالل با جدایی او
مخالفــت کرد و این بازیکن هم صبر کرد تا با اتمام
قرارداد و به عنوان بازیکن آزاد لژیونر شــود .همین
مورد چشمی کافی است تا مشخص شود باشگاههای
ایران و مشــخصا مسئوالن اســتقالل تا چه اندازه

غیرحرفهای و نابلدند که پیش از آنکه قرارداد بازیکن
تمام شود به فکر مذاکره و حفظ او باشند تا اگر هم
قرار اســت انتقالی صورت بگیرد باشگاه از ترانسفر
بازیکنی که چند ســال در آن بازی کرده سود ببرد.
البته گویا چشــمی تنها ســتاره جداشده استقالل
نخواهد بود و بر اساس شنیدهها فرشید اسماعیلی
هم از قطر پیشــنهاد دریافت کرده و از آنجایی که
بندی در قراردادش وجود دارد که در صورت دریافت
پیشنهاد خارجی میتواند با پرداخت چندصد میلیون
تومان قراردادش را فسخ کرده و لژیونر شود ،او را هم
باید در جمع جداشــدهها به حســاب آورد .ســیل
پیشنهادها به بازیکنان استقالل ادامه دارد و پس از
آنکه گفته شد تراکتورسازی به سیدمهدی رحمتی
پیشــنهاد چشــمگیری داده حاال خبر میرســد
پیشــنهادهای وسوسهانگیز زنوزی ،مالک باشگاه به
وریا غفوری و علی کریمی هم ارائه شده و آنها هم
بیمیل نیســتند تا فصل آینده در تبریز توپ بزنند.
هرچند وریا از باشــگاه استقالل زمان خواسته تا به
پیشنهادشــان فکر کند اما گویا با توجه به ســقف
قراردادی که باشــگاه تهرانی برای بازیکنان در نظر
گرفته وریا تمایلی به ماندن ندارد و به احتمال زیاد
تراکتورســوار میشــود .وضعیت امید نورافکن که
بازیکن شــارلوای بلژیک است و قرضی در استقالل
بازی میکرد هم مشــخص نیســت و سیدحسین
حسینی هم هنوز پاسخی به پیشنهاد تمدید قرارداد
آبیها نداده است .با این وضعیت و مشخص نبودن
تکلیــف ســرمربی تیم بــه نظر میرســد کالف
نقلوانتقاالت استقالل حسابی گره خورده و سردرگم
است و این مسئله به شدت باعث نگرانی هواداران و
پیشکسوتان این تیم شده است.

شفر ایران را ترک کرد

وینفرد شــفر بامداد امروز ایران را ترک کرد و بعد از چند روز دوباره برمیگردد .وینفرد شفر بعد از شکست
برابر پدیده از سمت سرمربیگری استقالل برکنار شد اما مدیران باشگاه برای فسخ قرارداد با او هنوز به توافق
نرسیدهاند .شفر اما برخالف بسیاری از مربیهای خارجی که از کار برکنار میشوند ترجیح داد در ایران بماند
تا بعد از توافق با مدیران باشگاه برای فسخ قرارداد به کشورش برگردد .البته شفر بامداد امروز ایران را ترک
کرد تا بعد از چند روز دوباره برگردد تا بتواند مذاکرات خود را با مدیران باشگاه استقالل از سر بگیرد.
رکورد خوب پرسپولیس مقابل سپاهان

قرمزهای شکستناپذیر

کـالف سردرگـم نقـ 
لوانتقــاالت استقـــالل

پرسپولیس و سپاهان برگزارکننده یکی از حساسترین نیمهنهاییهای جام حذفی در چند فصل اخیر
هستند و این  ۲تیم پس از  ۱۴۰روز بار دیگر قرار است روبهروی هم صفآرایی کنند .از آخرین بازی
آنهــا که در اصفهان برگزار کردنــد حدود  ۵ماه میگذرد؛ دیداری که لیگ برتر بود و در  ۱۸آذرماه
 ۱۳۹۷به میزبانی تیم فعلی امیر قلعهنویی برگزار شد و طی آن پرسپولیس در خانه حریف به تساوی
یک-یک رضایت داد .حاال این تیمها در آستانه مرحله نیمهنهایی جام حذفی باید پس از  ۱۴۰روز بار
دیگر در اصفهان روبهروی هم بایســتند .آخرین شکست پرسپولیس برابر سپاهان  22مرداد سال 94
بود؛ حدود  ۴سال پیش .به این ترتیب تا روز بازی در نیمهنهایی حذفی ۱۴۱۳ ،روز از آخرین باخت
سرخپوشان در برابر سپاهان میگذرد.

رکورد منفی که لیگ هجدهم
بر جای گذاشت

هجدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر فوتبال
ایــران در حالی به پایان رســید که این فصل
با رد و بــدل شــدن  ۴۷۴گل در  ۲۴۰بازی
کمگلترین فصل فوتبال در  2دهه اخیر لقب
گرفت .هجدهمین دوره مسابقات لیگ برتر با
حضور  ۱۶تیم و انجام  ۲۴۰بازی به پایان رسید
و تیم پرســپولیس با هدایت برانکو ایوانکوویچ
یکبار دیگر بر سکوی قهرمانی این مسابقات
ایستاد .در هجدهمین فصل مسابقات لیگ برتر
کال  ۴۷۴گل رد و بدل شــد تا متوسط 1.98
گل به ازای هر بازی در آمار این فصل ثبت شود
و این کمگلترین فصل در همه ادوار لیگ برتر
است .پرگلترین فصل مسابقات لیگ برتر فصل
 ۸۸-۸۹بود .در این دوره از مسابقات مجموعا
 ۳۰۶بازی انجام شد و  ۷۸۲گل به ثمر رسید
تا معدل  2.56گل به ازای هر بازی ثبت شود.
فصل  ۸۷-۸۸نیز با رد و بدل شــدن  ۷۸۱گل
در  ۳۰۶بازی و معــدل  2.55گل به ازای هر
بازی دومین فصل پرگل رقابتهای لیگ برتر
است .سومین فصل پرگل در  ۱۸سال گذشته
فوتبال ایــران نیز به فصل  ۸۲-۸۳برمیگردد
که در این فصل  ۱۸۲بازی انجام شد و مجموعا
 ۴۵۹گل به ثمر رســید تا معــدل  2.52گل
برای هر بازی ثبت شود .در مجموع همه ادوار
گذشته لیگ برتر کال  ۴۵۴۲بازی انجام شده و
در همه این بازیها  ۱۰۳۴۳گل رد و بدل شده
اســت تا معدل  2.28گل به ازای هر بازی به
ثمر رسیده باشد.

پیشنهاد جدی اسپانیایی
برای حسینی

یک رســانه ترکیهای اعالم کــرد وحید امیری،
مجید حســینی و زارگو توره ۳ ،بازیکن ایرانی
و ســنگالی تیم ترابزوناسپور را ترک میکنند.
در ایــن میان وحیــد امیری و زارگــو توره در
جســتوجوی تیم جدیدی هســتند و مدیران
ترابزوناسپور نیز آماده باز کردن در خروجی برای
آنها شدند .بر اساس این گزارش ،وحید امیری
تماسهایی از چند تیــم ایرانی دریافت کرده و
زارگو توره نیز پیشنهادهایی از چند تیم فرانسوی
دارد .اگر پیشنهادهای ارسالی برای جذب وحید
امیری و زارگو توره بــه اندازه کافی مورد توجه
سران ترابزوناسپور قرار بگیرد  2بازیکن جدید
جایگزین آنها در این تیم میشوند .این رسانه
ترکیهای درباره مجید حسینی ،مدافع ایرانی تیم
ترابزوناسپور نوشــت« :او پیشنهادی از اسپانیا
دارد و برای جدایی و پیوســتن به تیم جدیدش
باید رضایت ترابزوناســپور را از نظر مالی جلب
کند .در صورت جدایی مجید حسینی یک مدافع
باتجربهتر جایگزین او خواهد شد».

