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استقالل با تيمي جوان و غايبان سرشناس در اردوي تركيه

پيرمرد آخرين اميد استقالل

واکنش

نوري :نحوه جدايي
ابراهيمي قشنگ نبود

ف
ضاي ر
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نقل قول

اســتقالل خريدهاي سرشناسي نداشــته و چهرههاي بزرگي را هم غايب در تمرينات اخير خود ميبيند .اســتقالل با تيمي نيم بند در تمرينات تركيه حاضر
شــده اما در ميان همه اين نا اميديها يك نفر هســت كه همه ياسها را به اميد بدل ميسازد .او وينفرد شفراســت .مردي با زواياي كاري پنهان كه هنوز هم
برايمان عيان و آشــكار نشده است .شــفر خود نيز تالش فزايندهاي براي بیرون آوردن تيمش از حس ياس و نااميدي داشــته است .او در تمرينات با چهرهاي
شــاداب حاضر ميشــود .لبخند ميزند ،گاهي كري ميخواند و حتي پا به توپ ميشــود تا شايد شاگردانش لحظهاي پاس نكشــند و با همان شتاب و سيري
ناپذيري فصل پيش به جلو حركت كنند .شــفر آخرين اميد استقاللي است كه ستون فقراتش را از دســت داده و نتوانسته بازيكنان شاخصي به خدمت بگيرد.

حمیدرضا عرب
Hamidreza Arab

  جدايــي اميد ابراهيمي از اســتقالل
شــوك بزرگي به ايــن تيــم وارد كرد تا
آبيپوشان وارد چالش تازهاي شوند .محمد
نوري عضو كميته فني اســتقالل با اشــاره
به اين موضوع ميگويــد« :اميد ابراهيمي
بيترديــد بهترين بازيكن يــك دهه اخير
اســتقالل بوده و خدمات زيادي به اين تيم
ارائه داده .البته اتوبان ابراهيمي و استقالل
يكطرفه نبوده و اســتقالل هم متقابال در
رشد اين بازيكن بسيار تاثيرگذار بوده است.
من به رفتــن اميد ابراهيمي از اســتقالل
كاري ندارم او مختار اســت كه براي آينده
خــودش تصميمگيري كند امــا نوع رفتن
ابراهيمي از استقالل قشنگ نبود .نميدانم
آيا بين اميد ابراهيمي با مســووالن باشگاه
تنشــي ايجاد شده بود كه او تصميم گرفت
اينگونه از اين تيم جدا شــود يــا خير اما
تاكيد ميكنم ابراهيمي ميتوانســت زيباتر
از اين تيم جدا شــود و به دنبال زندگياش
برود .او زمان زيادي را از تيم ما گرفت .اگر
ابراهيمــي زودتر از تصميمي كه گرفته بود
باشــگاه را مطلع ميكرد قطعا در زماني كه
باقي بود شفر هم گزينه مناسبتري را براي
جايگزيني ابراهيمي انتخاب ميكرد اما در
اين مدت زمان كم نميتوان عملكرد خوبي
در اين رابطه داشت».
عضو كميته فني اســتقالل در ادامه
ميگويــد« :بازيكنان زيادي به اســتقالل
ميآيند و ميروند و اين باشــگاه استقالل
اســت كه ميماند .از ابراهيمي بزرگتر هم
در اين باشــگاه بودهانــد .هيچ بازيكني هم
بــه اين تيم نميآيد كه تــا ابد بماند .همه
يــك روز ميآيند و يك روز هم ميروند اما
خوب است بازيكن نوعي رفتار كند كه بعد
از رفتن خاطــره خوبي از خود براي هوادار
به جا بگذارد .تجربه نشــان داده بسياري از
بازيكنانــي كه در اوج خود اينگونه اين تيم
را ترك كردند مدتي بعد حاضر شدند براي
بازگشت به اين تيم پوئنهاي زيادي بدهند
كه اين كار برايشان مقدور نشده است .من
اميدوارم ابراهيمي چند ســال بعد حسرت
اين جدايي و اين نوع جدايي را نخورد».

شــايد اگــر وينفرد شــفر روي نيمكت
اســتقالل نبود از همين نقطه بايد نســبت
به آينده آبيهــا در ليگ هجدهم قطع اميد
ميكرديم.
اســتقالل اكنون در شــرايطي خود را
مهياي حضور در فصل هجدهم ميكند كه با
تعداد قابل توجهي غايب در تمريناتش مواجه
است .برخي از اين بازيكنان همچنان منتظر
روشن شــدن تكليف قرارداد خود هستند و
برخي هم به دليــل مصدوميت از حضور در
تمرينها خودداري كردهاند.
برخي ستارهها همچون مهدي ترابي هم
سر در آوردهاند از پرسپوليس كه اين وضعيت
نگرانيها را فزوني بخشيده است.
تماشــاي اين وضعيت ميتواند بهانهاي
موجه براي قطع اميد نهايي از استقالل باشد
اما ديدن ســيماي عــزم و اراده مثال زدني
وينفرد شفر در تمرينات استقالل و آن دقت
و ريزبينــي كه در نگاهــش وجود دارد قطع
اميد از استقالل را از ذهنمان پاك ميكند.
به يــاد ميآوريم هفتههاي ابتدایي ليگ
هفدهم را .آن روزها كه اســتقالل با انبوهي
از ســتارههايش در قعر جدول قرار داشت و
پيوسته نتايج ضعيفي را خلق ميكرد.
آن اســتقالل كه با وجــود برخورداري
از وريــا غفوري ،اميــد ابراهيمي ،فرشــيد
اسماعيلي ،مجيد حســيني و روزبه چشمي
نميتوانســت نتايــج در خــور شــاني را به
چنگ آورد .همان اســتقالل اما زمان اندكي
پس از ورود وينفرد شــفر بدل شد به تيمي
هماهنگ و قابل احترام و بدل شد به يكي از
بهترينهاي ليگ.
تيمي كه حتــي در هفتههــاي پاياني
ليگ هفدهم به لحــاظ فني قدمي جلوتر از
پرسپوليس قهرمان ايستاده بود.
تيمي با قابليتهاي تاكتيكي فراوان كه
در انتهاي فصل تحســين همه كارشناســان
را برانگيخت .اســتقالل امــا اكنون به فضاي
روزهاي قبل از حضور شــفر بازگشته است.
فضايــي از ياس و نا اميدي كه نتيجه جدايي
برخي بازيكنان و عملكرد نه چندان درخشان
يارگيران در نقل و انتقاالت است.
اكنون نيز به دليل جدايي اميد ابراهيمي
و اميد نورافكن و احتماال سيد مجيد حسيني
و حتي روزبه چشــمي همــان نااميديها به
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وجود آمده است.
آيا استقالل پس از خروج اين ستارهها به
تيمي دست بســته بدل خواهد شد؟ حتي اگر
تيام و جباروف هم با استقالل تمديد كنند و به
مانند پژمان منتظري در تمرينها حاضر شوند،
آيا ميشود به آينده اين تيم كه ستون فقراتش
را از دست داده اميدوار بود؟
اســتقالل به واقع بعد از اميد ابراهيمي با
حفرهاي بزرگ در مركز زمين مواجه ميشــود
و مشــخص نيست كه فرشيد باقري آيا توانايي
بــرآورده كردن انتظارها در پســت حســاس
هافبك دفاعي را داشته باشد يا خير؟!
مصدوميت داريوش شــجاعيان و محسن
كريمي نيز بازگشت استقالل به روزهاي اوج را
ممكن است به تعويق بيندازد.
درعيــن حــال بازيكنانــي در تمرينات
اســتقالل حي و حاضرند كه هيــچ يك نام و
نشان آنچناني ندارند.

حتي صيادمنش كــه در ميان جوانهاي
تازه راه يافته به اردوي استقالل چهره شناخته
شدهتري به حساب ميآيد مشخص نيست كه
چه برآيندي ازخود برجا بگذارد.
اينكــه بتوانــد با اســتقالل خــودش را
وفق دهــد يا نتواند! اينهــا مجموعه ابهامها و
پرسشهايي اســت كه اندكي مانده به شروع
ليگ ذهنمان را درگير خود كرده است.
اســتقالل و سرنوشــتش! اســتقالل و
آينــدهاش در ليگ ،جــام حذفــي و از همه
مهمتر ليگ قهرمانان آســيا .صداي خريدهاي
باشــگاه الســد قطر به گوش ما هم رسيده تا
اين كجگمانيها نسبت به آينده استقالل قوت
بگيرد اما يك چيز ســد راهمان است .يك نام.
يك مرد؛ او وينفرد شفر است.
پيرمرد به رغم تمام دغدغههاي ذهنياش
ميكوشــد مرهم همــه زخمهــا و ياسهاي
استقالل باشد .او مصمم و با انگيزه در تمرينات

حاضر ميشــود و بــا همان دقــت و ريزبيني
ميكوشد اســتقالل را به بهترين شكل ممكن
براي فصل بعد آماده و مهيا سازد .شفر لحظهاي
پا پس نگذاشــته اســت .گرچــه او از برخي
ناهماهنگيهــا و ناماليمات دلگير اســت اما با
آرامش به كارش ادامه ميدهد و تالش ميكند
اســتقالل را در ميان انبوهي از گرفتاريهاي
خواســته و ناخواسته آماده بازيهاي آتي كند.
حرفهاي شــفر در جمع بازيكنان استقالل را
ميشود مبنايي بر خوشبيني گذاشت .آنجا كه
پيرمرد در ميان بازيكنانش گفته« :استقالل را
با هم ميسازيم».
يعني چه ســتارهها باشــند ،چه نباشند.
چــه بازيكن جديدي به خدمت گرفته شــود،
چه نشود .اين خوشــبيني نيست .شفر اعتقاد
عميقي به كارش دارد.
او ميخواهد با همين داشتهها به نقطهاي
برود كه فصل پيش رفت.

رحمتي و بيرانوند كانديدای بهترين دروازهبان ليگ قهرمانان آسيا
توئيتر ليگ قهرمانان آسيا تصوير
 4گلر را منتشــر كرد و سوال كرد كه
كدام دروازهبان بهترين گلر رقابتهاي
ليگ قهرمانان آسيا  2018است.
ســيد مهدي رحمتي ،دروازهبان
استقالل و عليرضا بيرانوند ،دروازهبان
پرســپوليس جزو  4كانديداي كسب
عنوان بهترين گلر ليگ قهرمانان آسيا
شدند.
بــا توجــه بــه اينكــه رحمتي
واكنشهاي بســيار خوبــي در ليگ

خبر و مصاحبه

كمپين پيشكسوتان
استقالل

شايد اغراق نباشد اگر باشگاه استقالل
را در يكي از بحرانيترين شــرايط سالهاي
اخيرش دانست .آبيپوشان كه فصل گذشته
را با وجود داشتن مشكالت فراوان به خوبي
به پايان رساندند و اين انتظار ايجاد شد كه
در ليگ هجدهم روزهاي خوبي را داشــته
باشــند ،با پديده بازيكن گريزي در نقل و
انتقاالت مواجه شدند و به تعبير بسياري از
كارشناسان ،هواداران و به ويژه پيشكسوتان
باشــگاه عملكرد خوبــي در نقل و انتقاالت
نداشــتند .در همين رابطه تعداد زيادي از
پيشكسوتان باشگاه استقالل با راه انداختن
كمپيني در فضاي مجازي از تصميمسازان
در حوزه استقالل و به ويژه وزارت ورزش و
جوانان خواهان رسيدگي به اوضاع اين تيم
و ســر و سامان دادن به شرايط آن شدهاند.
عليرضا اكبرپور ،ســهراب بختيــاريزاده،
محمد نوازي ،محمد نوري ،ســعيد لطفي،
محمد تقــوي و حنيف عمرانزاده از جمله
پيشكسوتان اين باشگاه هستند كه از وزارت
ورزش و جوانان خواهان سر و سامان دادن
به شرايط اين تيم شدهاند.

نورافكن :نتايج بهتري
در انتظار شارلروا است

استقالل  2روز بعد از بازي به ايران برميگردد

سوپرجام  3بر صفر به سود پرسپوليس

با اعالم مســووالن باشگاه استقالل
اردوي اين تيــم در تركيه تا  31تيرماه
تداوم خواهد داشت.
اين بدان معنا اســت كه آبيها در
بازي ســوپرجام كه قرار است  29تيرماه
در ورزشــگاه آزادي برگزار شود ،حاضر
نيســتند .به اين ترتيــب نتيجه بازي 3
بر صفر به سود پرسپوليس اعالم خواهد
شد اگر اســتقالليها تا قبل از اين بازي
خود را به ورزشگاه آزادي نرسانند.
تــا امروز كــه ســازمان ليگ هيچ
برنامــهاي دال بر تغيير زمــان برگزاري
اين بازي در دســتور كار خودش ندارد
و مسووالن اين سازمان نيز پيدرپي در
مصاحبههاي خود به برگزاري اين بازي
در موعد مقــرر تاكيد دارنــد .حجتا...
تنها راه حل استقالل
براي فرار از باخت در اين
بازي و پرداخت جريمه 2
ميليارد توماني ،اين است كه
چهارشنبه اين هفته از تركيه
به تهران بازگردد .استقاللیها
باید تهدید سازمان لیگ را
جدی بگیرند.

اميد نورافكن اين روزها دور از هياهو
تمريناتــش را در شــارلرواي بلژيك دنبال
ميكند .بازيكــن جوان فوتبــال ايران در
تازهتريــن مصاحبهاش گفته اســت« :كاوه
رضايــي راه را به من نشــان داد و او به من
كمك زيــادي كرد تا در تمرينات به همراه
شارلروا موفق ظاهر شوم .من در اينجا همه
چيز را عالي ديدم .همه باشــگاه از كاركنان
تــا كادرفني دقيق هســتند و ميدانند كه
چه كار كنند .من ســال گذشته بازيهاي
شارلروا را دنبال ميكردم .من فكر ميكنم
در فصــل جديــد نتايج بهتري را كســب
كنيم ».نورافكن در حالي از اســتقالل جدا
شد كه اين باشــگاه پس از جدايي او اميد
ابراهيمي را هم از دست داد و حاال در پست
مهم هافبك دفاعي در غياب او و ابراهيمي
مشكالتي پيش روي اســتقالل قرار گرفته
است.

بهمني ،مدير روابط عمومي سازمان ليگ
در اين باره ميگويد« :ديدار ســوپرجام
بيــن دو تيم اســتقالل و پرســپوليس
قهرمانهــاي جام حذفــي و ليگ برتر
در تاريخ  29تيرماه به ياد شــهيد حسن
تهرانيمقدم پدر موشكي ايران و شهداي
حمــات تروريســتي برگزار ميشــود.
برگزاري ديدار سوپرجام بهترين فرصت
است تا بار ديگر به جهان اعالم كنيم كه
جمهوري اســامي ايران همواره قرباني
حمالت تروريستي بوده و هست».
با توجه به صحبتهايي كه بهمني
انجام داده ظاهرا سازمان ليگ برگزاري
اين بازي در تاريخ اعالم شــده را قطعي
ميداند.
بنابرايــن در هفتــه جــاري بايد
مقدمات برگزاري اين بازي انجام شــود
اما تا كنون ســازمان ليگ زماني را براي
اعــام مدارك جهت صــدور كارتهاي

مخصوص اين بازي براي رســانهها اعالم
نكــرده كه ايــن وضعيت شــايد بيانگر
اطمينــان نداشــتن ســازمان ليگ به
برگزاري اين بازي باشــد .به هرحال اگر
به حرفهاي بهمني اســتناد کنيم اين
بازي در زمان اعالم شده برگزار ميشود
و اگر اســتقالليها در اين بازي شركت
نكنند ،عالوه بر اينكه فرصت رسيدن به
يك جام را از دســت خواهند داد ،بلكه
بايد مبلغ  2ميليارد تومان نيز به كميته
انضباطــي فدراســيون فوتبــال غرامت
بپردازنــد .گفتوگوي ســعيد فتاحي،
رييس كميته مسابقات نيز نشان ميدهد
همه عوامل برگزاري اين بازي از بدقولي
باشگاه اســتقالل و اقدامي كه قرار است
در راســتاي لغو اين بــازي انجام دهد
به شــدت دلخورنــد« :از چند ماه پيش
برنامه مســابقات و ســوپرجام را اعالم
كرديم و چطور اســتقالل ميخواهد اين
برنامه را ناديده بگيرد؟! ســوپرجام طبق
برنامه قبلي روز  29تيرماه در ورزشــگاه
آزادي بين دو تيم استقالل و پرسپوليس
برگزار ميشــود .نميتوان با درخواست
هر باشــگاهي برنامه و تقويم مســابقات
را تغيير داد .البته باشگاه استقالل هنوز
از حضــور در اين بــازي انصراف نداده و
درخواستي هم نداشته است».
احتماال مسووالن باشگاه استقالل
پشتشــان به نهادهاي باالدســتي گرم
است تا شايد اساســا برگزاري اين بازي
را لغــو يا بــه تعويق بيندازنــد اما يقينا
نبايد ماهيت برگزاري اين بازي به دليل
بيبرنامگي باشگاه اســتقالل زير سوال
برود و مســووالن اين باشگاه كه از ماهها
قبل ميدانستند بايد در تاريخ  29تيرماه
در بازي ســوپرجام مقابل پرســپوليس
قرار بگيرنــد ،بايد مقدمات برگزاري اين
بازي را فراهــم ميكردند امــا اين كار
انجام نشــده تا استقالل در مسيري قرار
بگيرد كه به احتمــال فراوان بازنده اين
بــازي لقب خواهد گرفــت .تنها راه حل
استقالل براي فرار از باخت در اين بازي
و پرداخت جريمه  2ميليارد توماني ،اين
است كه چهارشــنبه اين هفته از تركيه
به تهران بازگردد .استقاللیها باید تهدید
سازمان لیگ را جدی بگیرند.

مصاحبه

شفر :انتظار دارم مشكالت مالي تا هفته آينده
برطرف شود

شفر سرمربي آلماني استقالل در خصوص سفر استقالليها به تركيه اينطور
ميگويد« :بعد از يكســري مشــكالتي كه در فرودگاه داشــتيم ،خيلي خوب به
اردوگاه تمريني رســيديم و مطمئن هستم كه باشــگاه اخبار و عكسهاي كاملي
براي هواداران از اين اردوگاه را منتشــر ميكند .اينجا در دل طبيعت و زيبا است
و يك مكان فوقالعاده براي اردوگاه تمريني ،كار سخت و ساختن تيم است».
شــفر در ادامه ميگويد« :همانگونه که ميدانيد آغاز تمرينات بياشكال نبود
اما قابل پيشبيني بود .معموال در هر كاري مشكالتي پيش ميآيد اما استقالل در
برابر اين مشــكالت نگراني ندارد .ما بســيار با اعتماد به نفس و خونسرد هستيم و
حتي روزي نبوده كه من و ساشا با مسووالن باشگاه در تماس نباشيم .بعد از پايان
فصل گذشته هر روز با مسووالن باشگاه صحبت كرديم .به ويژه با آقاي توفيقي كه
مسووليت مذاكره با بازيكنان را داشت نيز در ارتباط بوديم .من فهرست بازيكنانم
را به باشگاه ارائه كردم و آقاي توفيقي نيز با همه آنها در ارتباط بود و كار خودش
را خيلي خوب ،ســريع و به موقع در خصوص جذب بازيكنان انجام داد ».سرمربي
استقالل در خصوص جدايي بعضي از بازيكنان نيز اينطور اظهارنظر ميكند« :البته
متاســفانه نشد تمام بازيكنان مد نظر ما را جذب كنيم و اين موضوع طبيعي بود.
برخــي از آنها به اروپا رفتند ،برخي به باشــگاه ديگري رفتنــد و برخي ديگر نيز
موفق نشدند رضايتنامه خود را از باشگاهي كه با آن قرارداد دارند ،بگيرند كه اين
موضوع يك واقعيت در فوتبال است و بايد آن را قبول كنيم اما در آخر ما يكسري
بازيكن جوان هم جذب كرديم و تا االن من از اين روند خوشحال و راضي هستم».
شــفر در ادامه ميگويد« :بدون شك ميثم تيموري كه يك بازيكن بسيار خوب و
با شــخصيت فردي باال است و مرتضي آقاخان هم كه بازيكن خوبي است بايد در
آزمايش پزشــكي شركت كنند و سالمت آنها مانند همه بازيكنان جديد و باتجربه
در اين آزمايشها تاييد شــود .اين يك روال كاري اســتاندارد و طبيعي است كه
هميشــه اجرا ميشود .شما حتي شنيديد و خوانديد كه رونالدو بزرگ با جايگاهي
كه در فوتبال اروپا دارد ،به آلمان رفت و تمام آزمايشهاي پزشــكي را پشــت سر
گذاشــت تا به يوونتوس منتقل شــود .به دكتر نوروزي اعتماد كامل دارم و انتظار
بهترينهــا را دارم اما به نظــرم بهتر بود كه اين كار را زودتر انجام ميداديم .ما به
بازيكناني نياز داريم كه خيلي ســريع به ما كمك كنند و نبايد فراموش كنيم كه
محســن كريمي ،روزبه چشمي و داريوش شجاعيان مصدوم هستند و در آينده به
ما اضافه ميشوند .تيام و جباروف براي مذاكره با باشگاه آماده هستند و ميتوانيم
در تركيه به اين جمعبندي برسيم كه آنها به ما اضافه شوند .قدم بعدي ما بستگي
به جلســاتي دارد كه اينجا برگزار ميكنيم .من روي هر دو طرف ،يعني باشگاه و
بازيكنان فشار ميآورم تا به جمع بندي برسيم و اين بازيكنان به تيم اضافه شوند».
ســرمربي استقالل در مورد مشكالت مالي اين تيم نيز اينطور ميگويد« :من
انتظار دارم مشــكالت مالي تا هفته آينده برطرف شود .ما ميخواهيم فصل جديد
را بدون آنكه تمركز اســتقالل از بين برود ،آغاز كنيم .اين موضوع چيزي است كه
هواداران و مجموعه اســتقالل ،بازيكنان ،كادر فني ،هيات مديره و مديريت باشگاه
استحقاق آن را دارند».

برومند :باشگاه استقالل در رفتن
ابراهيمي مقصر است

پرويز برومند بازيكن ســابق اســتقالل درباره مطرح شدن مسائلي مبني بر
اينكه برخي از بازيكنان جذب شــده توسط باشگاه بدون اطالع شفر بوده ،گفت:
«ســرمربي تيم وظيفه دارد بازيكنان مد نظرش را در طول فصل ببيند ،انتخاب
كرده و به باشــگاه اعالم كند اما بايد پرسيد اين
بازيكناني كه اســتقالل جذب كرده را چه كساني
به باشــگاه آوردهاند».برومنــد در خصوص رفتن
اميد ابراهيمي از باشــگاه و ناراحتي هواداران در
اين خصوص گفت« :به هر حال هر كسي زندگي
شــخصي دارد و حق دارد تا نيازهاي زندگي خود
را تامين كند اما من باشــگاه استقالل را در رفتن
ابراهيمي مقصر ميدانم چراكه خريدهاي بيهوده
و بيهدف مسووالن باشگاه در اول فصل باعث شد
تا اميد از اســتقالل برود ».بازيكن سابق استقالل
در پايان گفت« :اميدوارم در آينده فردي اليق در
باشــگاه استقالل حضور داشته باشــد و به فكر خودش نباشد بلكه فقط به فكر
استقالل باشد».

پروندهمنتظري-استقاللباتمديدبستهشد

قهرمانان آســيا داشــته بعيد نيست
كــه در اين رقابتها گوي ســبقت را
از بيرانونــد بربايــد و بهعنوان برترين
دروازهبان انتخاب شود.
البتــه نقش افــرادي كه در اين
نظرسنجي راي ميدهند بسيار تعيين
كننده اســت و معموال راي دهندگان
بــه گزينههاي كشــورهاي خود رای
ميدهنــد .البتــه اين بار به واســطه
حضور توامــان رحمتي و بيرانوند راي
ايرانيها يكپارچه نميشود.

حرفهاي متناقض در مورد تمديد قرارداد حسيني
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منتظري قراردادش را با استقالل تمديد
كرد .بعد از اينكــه حرفهاي نااميدكننده از
تيم اســتقالل شنيده شــد و يكي از بهترين
بازيكنــان اين تيم يعني اميــد ابراهيمي به
قطر رفت ،ســيلي از نااميدي ميان هواداران
اســتقالل راه افتــاد و انتقــادات زيادي به
افتخاري شــد اما مديرعامل اســتقالل براي
اينكــه اين انتقادات را كــم و به نوعي ثابت

كند كه حواســش بــه همه چيز هســت با
منتظري قرارداد بســت .اين مدافع باتجربه
نيــز بعد از عقد قرارداد قرار اســت به تركيه
برود تــا خيال هــواداران تا حــدود زيادي
راحت شود .افتخاري در مورد تمديد قرارداد
منتظري اينطور اظهارنظر ميكند« :منتظري
از بازيكنان بزرگ و باتجربه اســتقالل است
و تيم به تجربيات ايشــان نياز دارد .ما به او
اعتماد داريم و روابــط خوبي ميان ما وجود
دارد .حضور آقاي منتظري در تيم اســتقالل
باعث دلگرمي سرمربي و بازيكنان خواهد بود.
براســاس توافقات به عمل آمده ،منتظري به
تركيه سفر خواهد كرد و در تمرين استقالل
حضور خواهد يافت».
همچنيــن براســاس هماهنگيهاي به
عمل آمــده ميان رضا افتخــاري مديرعامل
باشگاه و مدير برنامههاي تيام و جباروف ،به
احتمال قوي مديرعامل استقالل شنبه هفته
آينده براي مذاكره نهايــي و عقد قرارداد به
تركيه ســفر خواهد كرد .در اين جلســه كه
ميان مديرعامل اســتقالل و مدير برنامههاي
اين دو بازيكن برگزار ميشود ،جباروف و تيام
نيز حضور خواهند داشت.

هافبك آلماني در راه استقالل

خبرهاي متفاوتــي در خصوص مجيد
حسيني وجود دارد .در حالي كه استقاللیها
مدعي هستند اين بازيكن را حفظ ميكنند
اما باشگاه تركيهاي اعالم كرده كه با حسيني
به توافق رسيده است .توفيقي معاون ورزشي
باشــگاه در خصــوص اين بازيكــن اينطور
ميگويد« :سيدمجيد حســيني از بازيكنان
آكادمي خود باشگاه است ،اين بازيكن براي
جدايي نياز به رضايتنامه باشگاه دارد ،او حق
فســخ ندارد .اگر او ترانسفر شود بايد حتما
رضايت باشــگاه را بگيرد .آن كساني كه كار
نقل و انتقاالت را انجــام دادند ميدانند كه
رضايت باشگاه معنياش چيست».
توفيقي در خصوص اينكه چرا پاسپورت
اين بازيكن گرو گرفته شده است ،ميگويد:

«اصال نميدانم گرو پاسپورت يعني چه! گرو
يعني چه؟ بازيكني كه يك ســال با باشگاه
قــرارداد دارد نميتوانــد با باشــگاهي وارد
مذاكره شود .اگر بازيكني  6ماه از قراردادش
باقي مانده باشــد ميتواند با تيمهاي ديگر
مذاكره كند .او بدون شك به تيم استقالل در
تركيه اضافه خواهد شد و مادامي كه بازيكن
تحت قرارداد باشــگاه است پاسپورتش بايد
در اختيار باشگاه باشد .طبق آخرين صحبتي
كه با آقاي افتخاري انجام دادم او اعالم كرد
كه حسيني به زودي به اردوي تيم در تركيه
اضافه خواهد شد».
در حالي كه اســتقالليها به صراحت
مدعي هســتند حسيني در اين تيم ميماند
اما هايرترين هاكيســاليهوغلو ،ســخنگوي

سكوت خراطي درباره ماجراي گذرنامه حسيني

ماجراي پاسپورت حسيني حتي كار را به واكنش مسووالن فدراسيون فوتبال هم
كشانده است .مهدي خراطي مدير اجرايي تيم ملي فوتبال كه پاسپورت بازيكنان تيم
ملي فوتبال بعد از جام جهاني در اختيار وي بوده در مورد اينكه ظاهرا پندار توفيقي
پاســپورت حسيني را از او تحويل گرفته است گفت« :اين موضوع يك بحث شخصي
است ،بهتر است در مورد آن اظهارنظري نداشته باشم».

باشگاه ترابزون اسپورت تركيه درباره انتقال
مجيــد حســيني ،مدافع تيم ملــي ايران و
عضو باشگاه اســتقالل در مصاحبه با سايت
« »fanatikتركيه گفــت« :توافق نهايي با
حسيني انجام شده و بزودي رسما قراردادش
را امضا ميكند».
اين روزها حرفهاي متناقضي در مورد
حســيني زده ميشــود و هوادار اين باشگاه
حق دارد دچار ســرگيجه شود و نداند حرف
چه كســي را باور كند .آنچه مســلم اســت
مجيد حســيني به هيچ وجه حاضر نيســت
بــراي فصل آتــي در اســتقالل بماند .اين
بازيكن جوان حتي قبل از جام جهاني هم به
اين نكته اشاره كرده بود اما ماجراي جدايي
او از استقالل وقتي جدي شد كه او در جام
جهاني خوش درخشــيد و مورد توجه قرار
گرفت و همين نكته باعث شد تا او به شكل
جدي به جدايي از اســتقالل فكر كند .حاال
اما باشگاه استقالل نميخواهد او را از دست
بدهد و به صــورت جدي خواهــان تمديد
قــرارداد با اين بازيكن اســت .بايد ديد طي
روزهاي اخير چه اتفاقــي ميافتد و آيا اين
بازيكن حاضر ميشود به اردوي استقالليها
در تركيه اضافه شود.

بعــد از جدايــي اميــد ابراهيمي از
اســتقالل ،وينفرد شــفر خبر از موافقت
مديران اين باشــگاه با جــذب دو بازيكن
خارجي داشــت ،بازيكناني كــه بتوانند با
حضور در اين تيــم جاي خالي بازيكناني
كه از اين تيم جدا شدهاند را پر كنند.
يكي از بازيكناني كه مورد نظر باشگاه
اســتقالل اســت مارتين نيوماير اســت،
هافبك بازيســازي كه اهل كشــور آلمان
است و با  32سال ســن قرار است ظرف
يكــي دو روز آينده به اردوي اســتقالل
اضافه شــود تا ضمن تمرين اين تيم براي
عقد قرارداد رسمي با مديران اين باشگاه

مذاكره كند .اما نكته جالب اينكه نيوماير
در دو فصل گذشته در سوپر ليگ سوييس
و تركيــه بازي كرده كــه اتفاقا پاي ثابت
تركيب تيمش هم بوده است .اين بازيكن
آلماني دو فصل قبل هم عضو تيم اف سي
لوزرن سوييس بود كه در اين تيم هم 43
بازي انجام داد و موفق به زدن  12گل شد
كه آمار خوبي براي يك هافبك بازيســاز
محسوب ميشود .شفر فصل قبل در پست
هافبك پشــت مهاجم بويان را به خدمت
گرفت كه اين بازيكن نيم فصل ضعيفي را
پشت سر گذاشت اما حاال به نظر ميرسد
نيوماير انتخاب نهايي شفر است.

توجه؛ گابي همتيمي ژاوي

الســديها براي تقويت تيم خود دست به
هركاري ميزنند .اين باشــگاه كه از لحاظ مالي
جزو بهترين باشــگاههاي فوتبال قطر محسوب
ميشود در تازهترين خريد خود گابي را به خدمت
گرفته اســت .اين تيم که به تازگي تمريناتش را

در اردوي تداركاتي خود در كشــور اتريش آغاز
كرده است در این تمرينات گابي ،كاپيتان سابق
بارســلونا و جونگ اوو يونگ مدافع  28ساله تيم
ملــي كره جنوبي را هم ميبينــد .بازيكناني كه
بيشــك ميتوانند در ارتقاي جايگاه اين باشگاه
ســهم بااليي ايفا كنند .السديها البته به جذب
اين دو بازيكن بسنده نكردهاند و ستاره ديگري را
هــم به خدمت گرفتهاند .نام ديگر بازيكن جديد
اين باشگاه طارق ســلمان ،مدافع  20ساله تيم
ملي قطر و عضو سابق باشگاه الوكره است كه به
تازگي با اين باشــگاه قرارداد منعقد كرده است.
السد رقيب استقالل تهران در مرحله يك چهارم
نهايي ليگ قهرمانان آســيا اســت .تيم قطري
اكنون براي آمادگي فصل جديد و ليگ قهرمانان
آسيا در كشــور اتريش اردو زده است .السديها
البته سابقه شكست مقابل استقالل را در كارنامه
دارند و از نام اســتقالل ميترســند اما نبايد به
جذب ستارههاي اين باشــگاه بيتوجه بود .اين
تيم را بايد جــدي گرفت و براي گذر از آن بايد
برنامه دقيقي داشت.

