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خارجيها با كدام مجوز غيبت ميكنند؟

سوژه

خبرسازي؛ مثل ماجراي دست
داشتن منتظري در انتقال ابراهيمي

اداره ماليات ممنوع
الخروجي شفر ،تيام و
جباروف را تكذيب كرد

در حالي كه مدام شنيده ميشود بازيكنان
و برخــي مربيــان خارجي اســتقالل مشــكل
ممنوعالخروجي دارنــد و نميتوانند ايران را به
مقصد كشورهاي خارجي ترك كنند اما اين خبر
را اداره ماليات تكذيب كرده است .دو روز پيش
وقتي اســتقالل قصد عزيمت به كشور تركيه را
داشت گفته شد كه شفر ،كولي و برخي بازيكنان
اســتقالل به دليل پرداخت نشــدن مالياتشان
نميتوانند ايران را ترك كنند .مشكل آنها پروانه
كار اعالم شده بود اما عليرضا خوشوقت ،مديركل
امور مالياتي شميرانات تهران اين خبر را تكذيب
كرده است .خوشوقت در اين باره ميگويد« :اين
مشــكل از طرف اداره ماليات نبود و آنها توسط
اداره ماليات ممنوعالخروج نيستند».
وي دربــاره اينكــه گفته ميشــود تيام و
جبــاروف نيز از طرف ايــن اداره ممنوعالخروج
هســتند ،گفت« :اين موضــوع هم صحت ندارد
و تيام و جباروف از طــرف اداره ماليات ممنوع
الخروج نيستند».
در اين راســتا غالمرضا قبلهاي ،مدير كل
روابــط عمومي اداره ماليات هــم حرفهايي به
زبان آورده كه جالب توجه اســت .او نيز در اين
راستا ميگويد« :هر شخصي كه در اين مملكت
كار ميكنــد بايد مالياتش را بپردازد اما از طرف
ســازمان امور مالياتي هيچ فــردي فعال ممنوع
الخروج نشده است .باشگاه استقالل بدهيهايي
بــه اداره ماليات دارد اما هنــوز اين بدهيها به
مرحلهاي نرسيده كه به افراد مختلف ابالغ كنيم
آنها ممنوعالخروج هســتند .اگر هم شخصي در
اين روزها ممنوعالخروج شــده از طرف سازمان
امور مالياتي كشــور نيســت .خبــري پيرامون
مرحــوم هادي نوروزي منتشــر شــد كه آن را
تكذيب كرديم زيرا اصال صحت نداشت».
اظهارات اين مســووالن نشان ميدهد كه
خبرســازيها در اين راستا صحت ندارد و شايد
مشكالت ديگري باعث تاخير در خروج مربيان و
برخي بازيكنان اســتقالل در سفر به تركيه شده
اســت .فرضيه ديگري هم وجود دارد كه شايد
اساســا اين خبرها به مانند خبر دســت داشتن
منتظري در انتقال ابراهيمي ســاخته شــده تا
طوري وانمود شــود كه در باشــگاه اســتقالل
مشــكالت مالي موج ميزند و اين باشگاه درگير
چنين مشكالتي است .حال خبرسازيهاي فوق
چه فوايدي براي برخي دارد شايد به مسائل مالي
و گرفتن پول بيشتر براي استقالل مرتبط باشد.
به هر حال اين شــايعات از طرفي براي استقالل
فايده بخش اســت و از سويي هم ضررآفرين كه
بايد بــه هر دو جنبه آن توجه ويژهاي داشــت.
برخــي اگر مي خواهند با خبرســازي به اهداف
خود برسند بايد همه جوانبش را در نظر بگيرند.
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سوت پايان جام حذفي مصادف
شد با شروع نگرانيهايي كه امروز
شكل حقيقت به خود گرفته و تيم
استقالل را آزار ميدهد .شايد هم
به همين دليل بود كه شفر دائما در
مصاحبههاي مطبوعاتي خود عنوان
ميكرد كه ابراهيمي فرمانده تيم او
است و بايد اين بازيكن را نگه دارند
اما فرمانده تيم شفر براي فصل
هجدهم ديگر در كنار آبيها نيست
و اين ميتواند خودش شروع بدي
براي استقاللي باشد كه به حضور
اين فرمانده نياز داشت اما ماجراهاي
حاشيهاي نقل و انتقاالت به همين جا
ختم نشد و اين روزها خبر جدايي
احتمالي تيام و جباروف هم ميتواند
مرد آلماني را بيش از پيش عصباني
كند .امير قلعهنويي به مسووالن
سپاهان تاكيد كرده جباروف را جذب
كنند و اين يعني جدال دوباره دو
باشگاه استقالل و سپاهان بر سر
بازيكني كه به رغم سن و سال باال اما
هنوز آماده است.
مهديه دريابيگي
Mahdiyeh Daryabeigi

سرور جباروف يكي از بازيكنان تاثيرگذار استقالل
در فصل گذشته بود .هافبك تيم ملي فوتبال ازبكستان
كه تاثير بسزايي در صعود اين تيم به مرحله يكچهارم
نهايي ليگ قهرمانان آســيا داشته اســت قراردادش با
آبيپوشــان به اتمام رســيده و با پيشنهادهای مختلف
روبهرو شده است.
بــا اين حال مديران اســتقالل با توجــه به اعالم
نياز وينفرد شــفر قصد تمديد قرارداد با او را داشــتند.
سرمربي آلماني استقالل كه پس از رفتن اميد ابراهيمي
تمام دلخوشياش در ميانه ميدان به جباروف بود حاال
با شوك جديدی روبهرو شده است.
ســرور جباروف در آســتانه جدايي از استقالل و
پيوســتن به ســپاهان اصفهان قرار دارد .سران باشگاه
سپاهان با توجه به اعالم نياز امير قلعهنويي براي جذب
هافبك بازيساز ،سراغ جباروف رفتهاند.
از قرار معلوم پيشنهاد مالي سپاهانيها به هافبك
بازيساز تيم ملي ازبكستان مناسب است و باالتر از رقم
پيشنهادي استقالليهاست.
از طرفي بدهي  ۱۳۰هزار دالري باشگاه استقالل به

جباروف باعث دلخوري اين بازيكن شده است .كاپيتان
تيم ملي ازبكســتان با وجود حل مشكل مالياتياش از
سوي باشگاه اســتقالل ،به احتمال فراوان بزودي پاي
ميز مذاكره با مديران سپاهان خواهد نشست.
اين در حالي است كه مديران باشگاه استقالل در
تالش هســتند تا پيشــنهاد مالي بهتري را به جباروف
ارائــه كنند تا وي در فصل هجدهم نيز آبيپوش بماند.
هافبك استقالل كه محبوبيت فراواني نزد هواداران پيدا
كرده سابقه پوشيدن پيراهن سپاهان را براي نيم فصل
در كارنامه خود دارد .در حالي كه مســووالن باشــگاه
استقالل هنوز به طور جدي اقدامي براي حفظ جباروف
نكردهاند ،امير قلعهنويي به مســووالن باشگاه سپاهان
تاكيد كرده اين بازيكن را بــه اصفهان بياورند تا فصل
آينده پيراهن زردپوشان را بر تن كند.
اين فقط جباروف نيست كه قرار است از استقالل
جدا شود و اين جدايي به اندازه يك بمب ميتواند روي

تيم استقالل اثر مخرب داشته باشد ،بلكه تيام هم هنوز
سر تمرينات حاضر نشده و هيچ پاسخ درستي در قبال
اين غيبتها داده نميشــود .شــايد بتوان به مسووالن
اســتقالل حق داد كــه قرارداد تيام را خيلي ســفت و
محكم نبستهاند چرا كه سابقه بازيكنان خارجي در اين
تيم خوب نيست و قرارداد طوالني مدت فقط ميتواند
بالي جان اســتقالليها شــود اما به اين قسمت ماجرا
ميتوان انتقاد داشت كه چرا مسووالن استقالل با اينكه
تيام با اين باشگاه قرارداد دارد او را موظف به حضور در
تمرينات نميكنند.
در قرارداد تيام آمده اســت در صورت پيشــنهاد
خارجي با پرداخت مبلغي اجــازه جدايي دارد اما تيام
هنوز قرارداد خارجي خــود را رو نكرده كه مجوز پيدا
كند که در تمرينات غايب شــود .اين مهاجم ســنگالي
البته مدعي شده كه مشكل مالياتي دارد و اگر به ايران
بيايد مثل شــفر ممنوعالخروج ميشود كه اين مساله

شایعه رفتن جباروف به سپاهان در حالی شنیده میشود که باشگاه اصفهانی نمیتواند سهمیه
جدید لیگ برتری به خدمت بگیرد .بعید نیست که این خبر نیز در راستای بازارگرمی و افزایش
دستمزد جباروف سازماندهی شده باشد .ســپاهانیها اساسا مجاز به جذب جباروف نیستند.

صحت ندارد.
بــا توجه به اينكه اســتقالل از ابتداي فصل نقل و
انتقاالت بازيكنان كليدي زيادي را از دست داده و هيچ
مهره جايگزين مناسبي نيز خريداري نكرده است ،قطع
همكاري با بازيكناني در حد و اندازههاي تيام و جباروف
يعني خداحافظي با روياي قهرماني.
براي مديراني كه عادت دارند نيمه شــب قرارداد
بازيكنان را تمديد كنند كارنامه چند وقت اخيرشــان
پر اســت از نمرات مردودي كه توجيه مناســبي براي
آن ندارند.
اميــد نورافكــن ،اميد ابراهيمي ،مجيد حســيني
و حتي جباروف و تيام را بايد از اســتقالل جدا شــده
دانســت در صورتي كه هيچ جانشــيني براي آنها پيدا
نشــده و شفر در غياب مردان اصلي استقالل اين روزها
در تركيه به سر ميبرد.
حســن زماني عضو هيات مديره اســتقالل به اين
نكته اشاره ميكند كه در فصل آتي از اين تيم قهرماني
ميخواهند اما در راه رســيدن به سكوي قهرماني هيچ
گونه ابزاري براي شــفر تهيه نشــده است و حتي اين
مربي دســت خالي بايد در ليگ برتر حاضر شود .حال
استقالل اين روزها خوش نيست و شنيدن اخبار نااميد
كننده حال اين تيم را بدتر هم ميكند.

سيدمجيد حســيني بازيكن استقالل با
باشــگاه ترابزون اسپور تركيه به توافق رسيده
اســت و طرفين امروز قرارداد همكاري امضا
ميكنند .روزنامه صباح اعالم كرد ،سيدمجيد
حسيني به ترابزون تركيه ميرود و مذاكرات
بين طرفين به نتيجه خوبي رسيده است .يكي
از مسووالن ترابزون اسپور اعالم كرد كه هر دو
طرف با شرايط انتقال مجيد حسيني بازيكن
 22ســاله ايراني موافق هستند و به احتمال
بسيار اين قرارداد انتقال به زودي امضا خواهد
شد .ازوكان سومر ،مدير هماهنگي اين باشگاه

اردوگاه آبی

الفتح مراكش حريف
تداركاتي استقالل
در تركيه

مصدوميت آقاخان
جدي نيست

هافبك جديد استقالل به زودي
درمان خــود را در كلينيك باشــگاه
آغاز خواهد كــرد .مرتضي آقاخان در
تمرين هفته گذشــته اســتقالل مچ
پايــش مصدوم شــد و در اين مدت
چون آزمايش پزشــكي نــداده بود،
درمان خود را در كلينيك اســتقالل
انجام نميداد.
با اين حال آقاخان بعد از انجام
آزمايشهاي پزشكي و تعيين تكليف
شــدن وضعيت سالمتياش به زودي
در كلينيك باشــگاه استقالل مراحل
درماني خود را پيگيري ميكند.
گفته ميشود مصدوميت آقاخان
زياد جدي نيست و اين بازيكن چند
هفته ديگر در تمرين استقالل حضور
پيدا خواهد كرد.

جلسه گاليهآميز منتظري با افتخاري در غياب توفيقي

خط ميدهند پژمان در انتقال اميد به قطر
نقش داشته
اگر ميبينيــد پژمــان منتظري
همــراه اســتقالل بــه اردوي تركيه
نرفته و در تمرينات اين تيم شــركت
نميكند ،ايــن غيبتهــا بيارتباط با
ناراحتــي او از برخي عوامل باشــگاه
نيست .منتظري صبح ديروز در نشست
با افتخاري حضور يافت و گاليههايش
را به مديرعامل اســتقالل بازگو كرد تا
شــايد براي آقاي مدير روشن شود كه
چرا او در تمرينات شــركت نميكند.
مدافــع باتجربه و جــام جهاني ديده
آبيها برخالف آنچه در برخي رسانهها
نوشتند از خلف وعده باشگاه استقالل
در پرداخت مطالباتش ناراحت نيست.
سابقه چندين ساله پژمان در استقالل
هم اين موضوع را ثابت ميكند؛ او هيچ
گاه بابت دير پرداخت شدن مطالباتش
از حضــور در تمرينهــا امتناع نكرده
اســت اما آنچه باعث شــده منتظري
در تمرينهاي اســتقالل حاضر نباشد،
خطدهيهاي ســازمان يافتهاي است
كه برخي در راســتاي تخريــب او به
رســانههاي نزديك به خود ميدهند.
منتظري هم از ايــن ماجرا بو برده كه
برخي افراد ســعي ميكنند وجهه او را
در رســانه تخريب كنند .اخيرا گروهي
كوشيدند با اســتفاده از فضاي مجازي
او را نقشآفريــن اصلــي انتقال اميد
ابراهيمي به قطر جلوه دهند.
گفته ميشــود برخي از اين افراد
در باشــگاه استقالل فعاليت ميكنند و
براي اينكه اين بازيكــن را رو به روي
هواداران قرار دهنــد و ضعف خود در
حفظ اميد ابراهيمي را الپوشاني كنند،
اين ســناريو را درســت كردند .حضور
توأمان منتظري در زماني كه ابراهيمي
براي عقد قــرارداد نهايي با االهلي در
كشور قطر حضور داشت بر اين شايعه
قوت بخشيد اما اصل ماجرا چيز ديگري
بود و عزيمت منتظري به قطر اساســا
يك سفر شــخصي محسوب ميشد و
هيچ ارتباطي به ابراهيمي نداشت .اميد
ابراهيمي خــودش مديربرنامه دارد كه
از ماهها پيش مقدمات پيوســتنش به
تيم االهلــي را فراهم كرده بود و حتي
گفته ميشــود پيش از جام جهاني با

پرويز مظلومي ســرمربي اســتقالل در خصوص وضعيت فعلي باشگاه
اســتقالل ميگويد« :استقالل بايد براي فصل جديد تيم خود را تقويت كند،
بازيكنان خوبي به خدمت بگيرد و مطمئنا با برطرف شــدن مصدوميت چند
بازيكنشــان فصل خوبي را در پيش خواهند داشت .كادر فني استقالل بايد
جدا از بازيكنــان باتجربهاي كه به خدمت ميگيــرد ،يك عده جوان را هم
که پشتوانه تيم هســتند جذب كند و با قراردادهاي طوالني مدت از آنها به
بهترين وجه اســتفاده كند ،زيرا هم ميتوانــد آنها را به تيمهاي ديگر قرض
دهد و هم از آنان كه بازيكنان باانگيزهاي هستند استفاده بهينهاي كند».
مظلومي در خصــوص جدايي اميد ابراهيمــي و ناراحتي هواداران هم
ميگويد« :بايد به اميد حق بدهيم ،او در ســالهاي آخر فوتبالش اســت و
ميتواند با حضورش در قطر تا حدودي مســائل مالي خود را حل كند .البته
من اعتقاد دارم اگر مديران باشگاه قبل از جام جهاني با بازيكنانشان قرارداد
ميبســتند ،در حال حاضر به چنين مشكالتي
برنميخوردند».
سرمربي سابق استقالل در ادامه ميگويد:
«مجيد حســيني و اميد ابراهيمــي بازيكناني
بودند كه در جام جهاني عملكرد خوبي داشتند
و تيمهاي غيرايراني خواســتار آنها شدند .البته
من شنيدم استقالل هم خوب پول ميدهد ولي
بعيد ميدانم بتواند همانند كشورهاي عربي به
بازيكنانش پرداختي داشته باشد».
مظلومي در خصوص منتظري نيز اينطور
اظهارنظر ميكند« :اســتقالل نبايد اين بازيكن
باتجربه را به راحتي از دســت بدهد .او ميتواند در طول فصل كمك موثري
براي استقالل باشد و با رهبري خود در زمين ،عصاي دست كادر فني خواهد
بود».
پيشكسوت اســتقالل در خصوص اعتراض هواداران نسبت به وضعيت
موجود باشــگاه نيــز اينطور اظهارنظــر ميكند« :هواداران نگران نباشــند.
اســتقالل ميتواند در ليگ داخلي موفق باشــد .اســتقالل بزرگ است و به
بازيكنان بزرگ نياز دارد و مطمئنا باشگاه هم به دنبال اين است كه بازيكنان
بزرگ خــود را حفظ كند .اگر چه مديران اســتقالل جواب تلفن من را هم
نميدهنــد اما اميدوارم تالش كنند و يك اســتقالل موفق را در فصل آينده
شاهد باشيم».

پرسشی كه پاسخ مديريت استقالل را ميطلبد؛

اين باشگاه به توافق نهايي رسيده بود.
با اين وجود حضــور منتظري در قطر
باعث شــد تا ذهن خراب برخي عوامل
به اين ســمت برود كه او را در ماجراي
انتقال ابراهيمي بــه االهلي تاثيرگذار
بداننــد و مدتي در فضــاي مجازي و
برخي رسانهها اين خبر دست به دست
ميشــد كه مدافع آبيهــا كار انتقال
ابراهيمي به قطر را نهايي كرده است!
منتظري در نشســتي كه ديروز با
افتخاري داشــت به اين مسائل اشاره
كرد و حتــي درباره پرداخت نشــدن
حقوقــش هم صحبتهايــي انجام داد
و حتــي از برخي افراد كه در باشــگاه
استقالل مشــغول به كارند گاليه كرد.
جالب اينكه منتظري پيش از حضور در
باشگاه استقالل از افتخاري خواسته بود
پندار توفيقي در نشست حضور نداشته
باشــد كه افتخاري هم خواسته مدافع
آبيپوش را اجابت كرد و خود شــخصا
در جلســه حاضر شد .منتظري پس از
نشســتي كه با افتخاري داشت باشگاه
اســتقالل را تــرك كرد اما مشــخص
نيســت كه او چه زمان در تمرينهاي
استقالل شــركت ميكند و آيا اساسا
ميلي به مانــدن در اين تيــم دارد يا
خير .منتظري با يك پيشــنهاد خوب
داخلي مواجه اســت كه از لحاظ مالي
ميتواند برايش بسيار خوب باشد با اين
حال او دوســت ندارد كه در سالهاي
پاياني دوران فوتبالش ،استقالل را ترك
كند و به تيم ديگــري برود .منتظري
براي ماندن در اســتقالل البته شــرط
و شــروطي هــم دارد كه در نشســت
ديروز با افتخاري به آنها اشــاره كرده
اســت و حال بايد ديد كــه مديرعامل
اســتقالل آيا ميتواند اين شــروط را
اجرايي كنــد يا خيــر .منتظري فعال
دور از تمرين اســتقالل خواهد بود تا
اگر شرايط مناسب شد به تمرينات اين
تيم برود .هرچند كه ممكن است اتفاق
ناخوشــايندي براي هواداران استقالل
هم رخ دهد و اين بازيكن برخالف ميل
باطنياش و به دليل همين حواشي كه
برايش ايجاد شده استقالل را به مقصد
تيمهاي خارجي ترك كند.

سوال روز

تركيهاي اعالم كرد« :به احتمال بسيار انتقال
اين بازيكن انجام خواهد شد .به مراحل نهايي
مذاكرات رســيدهايم .اگر مشكلي پيش نيايد
روز پنجشــنبه (امروز) ،اين بازيكن رســما به
ترابزون خواهد پيوســت ».قرارداد سيدمجيد
حسيني با باشگاه اســتقالل تهران يكسال
ديگر معتبر اســت و براساس اين قرارداد ،در
صورت جدايي ايــن بازيكن ،حســيني بايد
رضايت باشگاه استقالل را جلب كند .البته در
قرارداد او با استقالل قيد شده كه اين رضايت
با پرداخت  100هزار دالر انجام خواهد شد.

ابراهيمي رو در روي هواداران:

ميخواستم وارد چالش جديدي شوم
جدايي اميد ابراهيمي از اســتقالل
باعث شــد تا يك شبه از محبوبيت او نزد
هواداران استقالل كاســته شده و هجمه
شــديدي عليــه وي در فضــاي مجازي
ايجاد شود .ابراهيمي كه به تازگي به تيم
االهلي قطر پيوسته در واكنش به انتقادات
شــديدي كه از او صورت گرفته با صدور
پيامي از هواداران اســتقالل عذرخواهي
كرد و خودش را از خانواده بزرگ استقالل
جدا ندانســت و در خصــوص جدايياش
گفت اين تصميم را شــخصا گرفته چون
به چالش تازهاي نياز داشت .ابراهيمي در
اين پيام آورده اســت« :طــي اين دو روز
گذشــته متوجه دليل ناراحتي هواداران
تيم شــدم .من دو روز قبل وقتي صبح از
خواب بيدار شــدم از اين حجم ناسزا كه
نثار من شده بود شــوكه شدم چون اين
انتظار را از هواداراني كه اين همه با جان
و دل و با عشــق برايشان زحمت كشيدم،
نداشتم .ابتدا تصميم گرفتم پيجم را براي
هميشه ببندم اما گفتم بيايم و حرفهايم
را درباره رفتنــم بزنم .مثل خيليها بهانه
نميآورم و دلخوري هم ندارم .تصميم به
اين دارم كه اين چالــش جديد را تجربه
كنم .من خودم را از شــما جدا نميدانم
و به پوشــيدن اين لباس افتخار ميكنم
و بابت اين موضوع كه باعث رنجش شــما
شــده از همه عذرخواهي ميكنم .رفتنم

حاشيهها استقالل را به كجا ميبرد؟

استقالل اين روزها از شرايط آرماني يك باشگاه مدعي براي فصل پيش
رو فاصله گرفته و همين موضوع باعث شده تا هر روز شايعات عجيب و زيادي
در مورد اين باشگاه ايجاد شود .بازداشت وينفرد شفر در هنگام ورود به ايران
در تاريخ سوم تيرماه از جمله اين شايعات است كه با گذشت دو هفته از اين
اتفاق به تازگي مطرح و منتشر شده است .سرمربي آلماني استقالل به دليل
پرداخت نشدن ماليات قرارداد خود از سوي باشگاه استقالل در هنگام ورود
به ايران بازداشت نشد اما همانگونه كه خود و او مسووالن باشگاه اقرار كردند،
پاســپورت شفر ضبط شد .اين موضوع باعث عصبانيت شفر شده بود و البته
مســووالن استقالل توانســتند خيلي زود اين مشكل را برطرف كنند اما بي
توجهي به جزيياتي از اين دست باعث شده تا استقالليها در كنار مشكالت
روزانه خود ،مشــكالتي از اين دست نيز داشته باشند .مشابه اين اتفاق براي
دستياران شفر نيز رخ داد و مديران استقالل با چند تماس و نامه نگاري اين
موضوع را حــل كردند و اگر چند روز زودتر براي اين كار اقدام كرده بودند،
شــايد اين مقدار خبر منفي ايجاد نميشــد .روز سهشــنبه نيز استقالل در
هنگام خروج با چند مشكل براي ويزاي كار مربيان خارجي و البته خروج از
كشور دو بازيكن سرباز خود رو به رو شد كه اين مشكالت نيز در كمتر از 30
دقيقه برطرف شــد اما اگر اين موضوع قبل از حضور آبيها مورد بررسي قرار
ميگرفت ،اين ميزان عصبانيت از شــفر تبديل به خبر اول رسانهها نميشد.
مديران اســتقالل بايد در اين روزها كه هر اتفاق كوچكي ميتواند براي اين
باشگاه دردسرساز شود ،به جزيياتي از اين دست توجه بيشتري داشته باشند
تا با بازگشــت آرامش ،استقالل بتواند در روزهاي باقيمانده گامهاي درستي
در بازار بردارد.

چشمي 3ميليارد بدهد آزاد است

حسيني با ترابزون به توافق رسيد

رســانههاي عــرب زبــان از
رويارويي باشگاه مراكشي با استقالل
ايران در اردوي آمادهســازي تركيه
خبــر دادند .يــك روز بعد از ســفر
پرماجراي اســتقالل به تركيه براي
برپايي اردوي پيش فصل ،رسانههاي
عرب زبان حاشــيه خليــج فارس از
احتمال رويارويي اين تيم پرطرفدار
ايران با باشــگاه مطرح مراكشي خبر
دادند.
به نوشته سايتهاي عربي ،الفتح
مراكش كه همزمان با اســتقالل در
يكي از اردوگاههاي حومه اســتانبول
اردو زده اســت طبق مذاكرات انجام
شده براي انجام ديداري تداركاتي با
حريف ايراني به توافق رســيده است
كه اين بازي عصر روز دوشــنبه در
يكي از ورزشگاههاي استانبول برگزار
خواهد شد.
به اين ترتيب شاگردان شفر بعد
از پنج روز تمرين در تركيه نخستين
بازي تداركاتي خود را مقابل حريفي
مراكشي برگزار خواهند كرد.

واکنش

مظلومي :استقالل نبايد منتظري
را راحت از دست بدهد
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حضــور روزبه چشــمي در قطر شــايعات
بسياري در خصوص جدايي اين بازيكن به وجود
آورده و حتــي برخي منابع خبــري از مذاكرات
او با باشــگاه االهلي قطر پرده برداشته است .با
توجه بــه وضعيتي كه چشــمي دارد و الاقل تا
 2مــاه ديگر نميتواند فوتبــال بازي كند قدري
دشوار است كه به جدايي اين بازيكن فكر كنيم
مگر آنكه باشــگاه قطري عميقا خواستار جذب

جريمهدرانتظارغايبان؟

تصميم شــخصي خودم بود نه حمايت و
تشــويق كسي .استقالل قبل از من بزرگ
بــوده و بعــد از من هم بــزرگ ميماند.
هواداران استقالل بهترين هستند .به اميد
ديدار».
امــا در روزهايي كه اميــد ابراهيمي
در روســيه حضور داشــت بحــث انتقال
او به قطر توسط رســانهها مطرح شد اما
نكته اينجا بود كه مسوول نقل و انتقاالت
اســتقالل بدون هيچ ترديدي عنوان كرد
اميــد ابراهيمــي بازيكــن اخالقمداري
است و از اســتقالل جدا نميشود .خيلي

طول نكشــيد كه مشخص شــد بازيكنان
اخالقمــدار هم از پول بيشــتر بدشــان
نميآيــد و بــدون توجه بــه تماسهاي
باشگاه به قطر ميروند و با تيم مورد نظر
قرارداد ميبندند .بهتر نيست كه مديران
اســتقالل از خواب خرگوشي بيدار شده و
واقعبينانه به مســائل مربوط به استقالل
نگاه كننــد؟ در دنياي حرفــهاي فوتبال
كه رقمهاي درشت به راحتي بازيكنان را
وسوسه ميكند بايد نگاه مديران به وقايع
فوتبال هم حرفهاي و بر اســاس تدبير و
منطق باشد.

اســتقالل روز سهشــنبه در حالــي براي
برپايي اردوي  10روزه راهي تركيه شــد كه به
غيــر از اميد ابراهيمي كه از اين تيم جدا شــد،
مليپوشان ديگر خود را نيز در اين سفر نداشت.
پژمان منتظري ،ســيدمجيد حســيني و روزبه
چشمي؛ ســه بازيكن مليپوش استقالل پس از
استراحت دو هفتهاي ،هنوز در تمرينات شركت
نكردهاند .در اين بين يكي از مسووالن استقالل
با سيدمجيد حســيني ،مدافع جوان آبيپوشان
تماس گرفت اما او پاســخي بــه اين تماسها
نداد .مدير مذكور هم به مدافع اســتقالل پيام
داد كــه در صورت غيبت در تمرينات با جريمه
مواجه ميشــود ،پيامي كه البتــه براي پژمان

سيدمجيد حســيني ،روزبه چشمي،
مرتضي آقاخــان ،ميثم تيموري ،تيام
و سرور جباروف غايبان تمرين بودند.
تيم اســتقالل قصد دارد در تركيه دو
ديدار تداركاتي را انجام دهد .با توجه
به اينكــه بازيكنان اصلي اســتقالل
در تمرينــات ايــن تيم نيســتند ،به
نظر نميرســد اين اردو چندان براي
تيم اســتقالل مفيد باشــد .قرار بود
براي فصل آتي شــاكله تيم استقالل

حفظ شــود اما به غير از وريا غفوري
كه قــراردادش را تمديد كرد ،ســاير
بازيكنان اين تيــم همچنان مديران
اســتقالل را در انتظــار گذاشــتهاند
و حاضر نيســتند پاي ميــز مذاكره
بنشينند .به اين بازيكنان بايد اسامي
مصدومان را نيز اضافه كرد كه آنها هم
نميتوانند در كنار تيم باشند و همين
مساله باعث شــده تا استقالل به تيم
نصفه و نيمهاي تبديل شود.

منتظري هم ارســال شده اســت .بر اساس اين
گزارش ،پژمــان منتظري كــه در جام جهاني
 2018يك دقيقه هم به ميدان نرفت ،به ديدار
ســيدرضا افتخاري مديرعامل باشگاه رفت تا با
او صحبت كند .روزبه چشمي هم مصدوم است
و قادر به تمرين كردن نيســت و صحبتهايي
مبني بر حضورش در قطر شــنيده شده است.
به نظر ميرسد اين روزها مديران استقالل هيچ
اعتباري نزد بازيكنان ندارند .بيتدبيريها چنين
شرايطي را براي اســتقالل ايجاد كرده كه هيچ
چيز در اين باشگاه ســر جاي خودش نيست و
حتي آنها نميتوانند بــا بازيكن مورد نظر خود
جلسه بگذارند.

فريبا :استقالل سرمايههايش را مفت از دست ندهد

تمرين در غياب بزرگان
تيم اســتقالل كه براي برگزاري
اردوي  10روزه راهــي تركيه شــده
است ،نخستين تمرين خود را در يكي
از كمپهاي اطراف شهر استانبول در
فضايي مهآلود برگــزار كرد .بازيكنان
ابتدا پاســكاري و بدنسازي با توپ را
زير نظر كادر فني انجام داده و سپس
به آيتم شوت زدن پرداختند .در ادامه
فوتبال درون تيمــي در يك نيمه از
زمين برگزار شــد .پژمــان منتظري،

چشمي باشــد و بخواهد اين بازيكن را تحت هر
شرايطي به خدمت بگيرد .چنانچه باشگاه االهلي
يا هر باشگاه قطري دنبال جذب قطعي چشمي
باشد طبقبندي كه در قرارداد اين بازيكن وجود
دارد بايد مبلغ 400هزار دالر به باشگاه استقالل
پرداخــت كند تا مجوز جدايي بگيرد .با توجه به
اعداد و ارقامي كه از قيمت دالر داده ميشــود
اين مبلغ در حدود  3ميليارد تومان خواهد شــد
كه ســود قابل توجهي را براي باشگاه استقالل
به لحــاظ مالي به همراه خواهــد آورد .البته به
لحاظ فني اســتقالل لطمههايي خواهد ديد به
ايــن دليل كه اميد ابراهيمي و اميد نورافكن هم
از اســتقالل جدا شدهاند و حسيني هم به زودي
تيمش را معرفي ميكند كه جدايي چشــمي در
اين شرايط كه بســياري از مدافعان استقالل به
تيمهاي ديگر كوچ كردهاند ،ميتواند دردسرهاي
وينفرد شــفر را براي رســيدن به قهرماني ليگ
بيشتر كند .بدون شك چشمي براي اينكه زودتر
تكليفش مشخص شــود بايد با باشگاه استقالل
وارد مذاكرات جديتر شــود و روشــن كند كه
اساســا ميخواهد در اســتقالل فصل بعد باشد
يا به تيم ديگري برود تا مديران اين باشــگاه به
جايش بازيكن جديد بگيرند.

اينكه بازيكنان كليدي استقالل هنوز حاضر
نشــدند با اين تيم قرارداد ببندند به يك دغدغه
براي هواداران تبديل شده است .در همين راستا
بهتاش فريبا مديرفني استقالل اينطور ميگويد:
«حســيني بازيكن جواني است و او نيز ميتواند
آينده درخشاني داشــته باشد .متاسفانه قرارداد

اين بازيكنها به گونهاي بســته شــده كه مبالغ
 ۱۰۰و  ۲۰۰هزار دالر براي فســخ ،مبلغ زيادي
نخواهد شد .مديران اســتقالل بايد حواسشان
به چنين سرمايههايي باشد .جباروف و تيام نيز
بازيكنان سطح بااليي هستند و استقالليها بايد
سعي كنند هر چه زودتر با آنها تمديد كنند زيرا
استقالل براي فصل جديد به چنين بازيكنهايي
نياز دارد ».فريبا در ادامه ميگويد« :اســتقالل
يارگيري بــدي نداشــته و روحا ...باقري ،ميثم
تيموري و دانشــگر بازيكنان باكيفيتي هستند.
تيم كاملي نسبت به تيم منصوريان ،دست شفر
رســيد و اميدوارم شفر نيز بتواند عملكرد خوب
پارسالش را با قهرماني تكميل كند ».فريبا درباره
پيشبينياش از عملكرد اســتقالل در ليگ برتر
و ليگ قهرمانان و اردوي آمادهســازي اين تيم
در تركيه میگويد« :الســد نفرات خوبي دارد و
اســتقالل نبايد بهخاطر يك بازي سوپرجام كه
اهميتــش از ليگ برتر و ليــگ قهرمانان كمتر
اســت ،اين اردو را ناقص بگذارد .شــفر ميتواند
به جاي تيم اصلي ،بازيكنان اميد يا جوانان خود
را بفرستد».

