محل تمرینات
استقالل مشخص
شد

تمرینات تیم فوتبال استقالل از دیروز در مجموعه ورزشی سازمان صنایع دفاع برگزار خواهد شد.باشگاه استقالل
اعالم کرد :پیرو وعده قبلی مدیریت جدید باشگاه استقالل مبنی بر فراهم کردن یک زمین تمرین مناسب و باکیفیت
برای تیم استقالل ،از دیروز تمرینات تیم بزرگساالن به صورت ثابت در ورزشگاه سازمان صنایع دفاع انجام خواهد
شد.چمن طبیعی این مجموعه ورزشی از نظر کیفیت ،یکی از بهترین زمینهای حال حاضر در تهران است.تمرینات
دیروز تیم استقالل از ساعت  ۱۲ظهر آغاز شد روزبه چشمی خود را به کادر فنی این تیم معرفی کرد.

باشگاه استقالل خواهان تسریع
فسخ قرارداد با اسپانسر فعلی
از وزارت ورزش شد

در گزارش معاون حقوقی باشگاه
استقالل در مورد مذاکره با اسپانسر آمده
است :تنها خواسته باشگاه از حکم( وزارت
ورزش و جوانان) ،کمک در تسریع فسخ
قرارداد همکاری فیمابین باشگاه فرهنگی،
ورزشی استقالل ایران با شرکت داده گستر
عصر نوین است .فرشید سمیعی معاون
حقوقی باشگاه استقالل درباره مذاکرات با
هایوب و موضوع اسپانسری گفت چند
جلسه با مدیران های وب برگزار کردیم.
هدف از برگزاری این جلسات افزایش مبلغ
کف حق السهم باشگاه از قرارداد جاری با
های وب بود .هایوب در این قرارداد  ۳ساله
که قابلیت افزایش تا  ۵سال را دارد ،سالیانه
مبلغ کف حق السهم یا قدرالسهم باشگاه را
 ۸۰میلیارد تومان تعیین کرده است و طبق
این قرارداد کلیه راهها و روشها و امکانات
درآمدزایی باشگاه در اختیار هایوب قرار
گرفته تا سهم باشگاه را تا سقف مشخص
و به حساب باشگاه واریز کند اما متاسفانه
کارگزار در طول سال اول قرارداد ،هیچکدام
از اختیارات تحویل گرفته شده را در جهت
درآمدزایی عملیاتی نکرده و ضمن سکون
کامل در ایجاد درآمد ،صرفا به پرداخت
مبلغ کف حق سهم بسنده کرده است.وی
افزود :بدیهی است که مدیریت سابق با این
مبلغ قادر به اداره باشگاه نبودند ،چون با این
کف مبلغ امکان پوشش هزینه باشگاه وجود
نداشت ،از این رو عالوه بر هزینه بخش قابل
توجهی از مبلغ فروش مهدی قایدی ،طبق
ادعای هایوب ( باشگاه همچنان در حال
بررسی اسناد مالی است) مبلغ  ۳۰میلیارد
تومان از بودجه  ۸۰میلیارد تومانی سال
دوم قرارداد را در فصل گذشته هزینه
کردند .البته طبق اسناد مالی باشگاه ،هنوز
دریافت این مبلغ مورد تایید قرار نگرفته
(اسناد مالی باشگاه مبلغ کمتر را نشان
میدهد) بنابراین از هایوب درخواست
خواهیم کرد که مستندات خود را در این
مورد ارائه دهند .معاون حقوقی باشگاه
استقالل تصریح کرد :به طور کلی مبلغ ۸۰
میلیارد تومان به عنوان سقف حق السهم
سالیانه استقالل مورد قبول مدیریت جدید
باشگاه استقالل نیست و باشگاه معتقد است
که کف و سقف حق السهم باشگاه طبق نظر
کارشناسی و پیشنهادات ارائه شده ،بسیار
بیشتر از مبلغ مورد نظر هایوب است .در
پایان جلسه ،مدیرعامل محترم شرکت داده
گستر عصر نوین (های وب)ضمن اعالم
اینکه ،این شرکت به عنوان کارگزار قادر
به پرداخت یک ریال هم بیشتر نیست،
افزودند البته هایوب سد راه استقالل برای
کسب منابع مالی بیشتر و انعقاد قراردادی
بهتر با کارگزار جدید نخواهند شد و باشگاه
میتواند مذاکرات خود را در خصوص
پیشنهادی جدید شروع کرده و توافق
نماید ،مشروط بر اینکه مبلغ  ۳۰میلیارد
تومانی که مازاد بر  ۸۰میلیارد تومان به
باشگاه و در زمان مدیریت سابق پرداخت
شده ،بالفاصله از منافع حاصله از قرارداد
جدید (اسپانسر جدید) دریافت و به هایوب
بازگردانده شود .وی ادامه داد :پاسخ باشگاه
در مقابل تاکید بر مطالبه اسناد پرداختی
 ۱۱۰میلیارد تومانی و تاکید مجدد به
این نکته مهم بود که مبلغ  ۸۰میلیارد
تومان« ،کف» مبلغ قرارداد بوده و مقرر
شده بود که کارگزار با عملیاتی کردن کلیه
اختیارات ،امکانات و حقوق باشگاه ،درآمد
باشگاه را افزایش دهد و سقف پرداختی
را به یک عدد معقول و با فاصله مناسب
از کف برساند که عمال از روز اول متوقف
مانده و به مرحله عمل در نیامده است.
از این رو نه تنها مبلغی نباید عودت داده
شود بلکه باید بقیه مطالبات باشگاه طبق
نظرات کارشناسی برای سال اول پرداخت
شود و فسخ یکطرفه قرارداد به دلیل
عدم انجام تعهدات توسط کارگزار ،مانع از
مراجعه باشگاه به مراجع ذیصالح قضایی
برای دریافت مابعدالتفاوت مبلغ پرداختی
سال اول نیست .الزم به تاکید است که
برای فسخ یکطرفه قرارداد (به دلیل عدم
انجام تعهدات کارگزار) نیاز به تأیید کمیته
راهبری ،نظارت و حکمیت وزارت ورزش و
جوانان است که درخواست و الیحه مربوطه،
تقدیم وزارت ورزش و جوانان شده است.
معاون حقوقی باشگاه تاکید کرد :از آنجایی
که کارگزار جدید با کف مبلغ حقالسهم
بسیار باالتر آماده انعقاد قرارداد است و
باتوجه به اینکه برخی تعهدات مالی به
ارث رسیده باشگاه از دورههای گذشته
باید در اسرع وقت پرداخت شود و در عین
حال تعهدات دیگر هم وجود دارند تسریع
وزارت ورزش و جوانان در صدور نظر و
رای به عنوان حکم موجب امتنان خواهد
بود.باشگاه استقالل با مشکالت و بدهی
بسیار زیادی تحویل تیم مدیریتی جدید
شده و تنها خواسته باشگاه از حکم ،کمک
در تسریع فسخ قرارداد همکاری فیمابین
باشگاه فرهنگی ،ورزشی استقالل ایران با
شرکت داده گستر عصر نوین است .باشگاه
استقالل در پایان اعالم کرده :در فرصتی
دیگر گزارش تکمیلی معاونت حقوقی در
خصوص قراردادهای بازیکنان ،دعاوی
بین المللی مطروحه ،موضوع کمپ زنده
یاد حجازی و ...تقدیم هواداران عزیز
خواهد شد.

نگاه آبی
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ابوالفضل جاللی و تال 
ش
برای رسیدن به لیگ

دعا کنید خریدهای جدید زیر  23سال باشند!

سه خارجی+چشمی و معادله لیست استقالل

مدافع چپ پای استقاللیها تالش میکند
تا هرچه سریعتر به تمرینات گروهی اضافه شود.
ابوالفضل جاللی اولین خرید استقالل در نقل و
انتقاالت تابستانی بود .این بازیکن جوان از سایپا
راهی استقالل شد اما به دلیل مصدومیتی که
داشت مدت زیادی دور از تمرینات قرار گرفت.
جاللی بعد از جراحی و طی کردن دوران نقاهت
حاال چند روزی است به تمرینات استقالل برگشته
و برای رسیدن به شرایط آرمانی تالش میکند.
این بازیکن چپ پا اینروزها تمریناتش را به
صورت اختصاصی زیر نظر پزشکان جلو میبرد تا
به بهبودی کامل برسد واز نظر بدنی نیز شرایط
حضور در مسابقات را به دست آورد.با شرایطی که
جاللی دارد به احتمال فراوان او دو بازی اول آبی
پوشان در لیگ برتر مقابل هوادار تهران و ذوبآهن
اصفهان را از دست میدهد اما او تالش خواهد کرد
زودتر به میادین برگردد و بتواند اولین بازی خود را
برای استقالل انجام بدهد.

بازگشت افضلی به سمت بینالمللی باشگاه استقالل

معاون پیشین امور بینالملل باشگاه استقالل یکبار دیگر این مسئولیت را در باشگاه استقالل برعهده گرفت .به نقل از تسنیم مصطفی آجورلو مدیرعامل باشگاه استقالل در حکمی حامد افضلی را بهعنوان معاون بینالملل باشگاه
استقالل منصوب کرد .افضلی دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی و مدرک کارشناسی ارشد در رشته مدیریت ورزشی است .او سابقه فعالیت در بخش بینالملل باشگاه استقالل در مقاطع مختلف را در کارنامه خود دارد.

نوری :قدرتهای آسیا از مواجهه با تیم ملی فوتبال ایران میترسند
یک پیشکسوت فوتبال ایران معتقد
است این نسل از تیمملی پرمهرهترین تیم
آسیاست و هر تیمی ،حتی کرهجنوبی
با ترس مقابل ایران قرار میگیرد.
محمد نوری ،پیشکسوت فوتبال ایران
درباره بازی تیمملی مقابل کرهجنوبی
اظهار کرد :تیمملی باتوجه به شرایط
امتیازیاش ،شرایط خوبی در صدر جدول
گروه دارد .البته نکته نگرانکنندهای در
بازی قبل رخ داد که آن ،ناهماهنگی و
عدم اجرای برنامههای تاکتیکی مقابل
امارات بود .با این حال ایران پرمهرهترین
تیماسیاست و به نظرم بازی تیمملی
مقابل کره جذاب از آب در میآید.او با
بیان این که کرهجنوبی همیشه مقابل
ایران ضعف نشان داده است ،گفت :کره
فوتبال بازی میکند و این برای ما اتفاق
خوبی است .ایران از نظر آماری مقابل

فالحتزاده:
مجیدی برای
موفق نشدن در
استقالل دیگر
بهانهای ندارد

کره بهتر عمل کرده و این موضوع به
ما از نظر روانی کمک میکند .انشاءاهلل
بتوانیم این بازی مهم را ببریم و با کسب
سه امتیاز  ۸۰ ،۷۰درصد راه صعود
را طی کنیم.بازیکن پیشین تیمملی
درباره حضور «سون» بازیکن تاتنهام
مقابل ایران بیان کرد :چنین بازیکنان
شاخصی معموال در تیم باشگاهیشان
بهتر عمل میکنند .سون در تاتنهام
خیلی خوب بازی میکند ولی در تیمملی
آن تاثیرگذاری را ندارد .شاید دلیل این
موضوع ،ترس او برای آسیبدیدگی
است .به هر حال سون بازیکن باتجربه
و خطرناکی است و اگر موقعیت گیرش
بیاید ،به گل تبدیل میکند.نوری افزود:
این نکات نشان میدهد که تیمملی نباید
مانند بازی با امارات دفاع کند .ما در بازی
با امارات دیدیم که شجاع خلیلزاده و

پیشکسوت استقالل گفت :فرهاد
مجیدی تیم را به میل و سلیقه خود
بسته و نفرات مورد نظرش را جذب کرده
و بهانهای دیگر نباید داشته باشد«.فرشاد
فالحتزاده» اظهار داشت :استقالل با
تغییراتی که در کادر مدیریت خود به
وجود آورد راه جدیدی را آغاز کرده که
به دور از حاشیه و جنجال است.وی افزود:

کنعانیزادگان ناهماهنگ بودند و همین
موضوع نزدیک بود که به ایران ضربه
بزند .به نظرم اگر سون مهار شود ،حدود
 ۶۰درصد کره را مهار کردیم و میتوانیم
مقابل این تیم موفق باشیم .دوباره تکرار
میکنم که ایران از نظر مهره ،بهترین
تیم آسیاست و تیمهای دیگر با ترس
مقابل ایران قرار میگیرند.او در ادامه
درباره وضعیت استقالل صحبت کرد.
کاپیتان اسبق استقالل درباره بازگشت
روزبه چشمی به این تیم اظهار کرد :من
برای روزبه چشمی احترام قائل هستم.
او برای استقالل زحمت کشیده است
با این حال من همیشه میگفتم که
چشمی کند است و این ضعف ،ضریب
خطایش در خط دفاع را افزایش میدهد.
به نظرم چشمی در پست هافبک دفاعی
خیلی بهتر بازی میکند.نوری ادامه داد:

مصطفی آجورلو در پاس ،تراکتور و استیل
آذین مدیریت کرده و کارش را بلد است
و امیدوارم در استقالل نیز منشا خدمات
ارزنده باشد و بتواند این تیم را به جایگاهی
که شایسته نام آن است برساند.پیشکسوت
استقالل خاطرنشان کرد :فرهاد مجیدی از
ابتدای فصل در استقالل حضور داشته و
تیم را به میل و سلیقه خود بسته است،

در هر صورت نظر ،نظر کادرفنی است و
باید به آن احترام گذاشت و دخالت نکرد.
انشاءاهلل چشمی در قطر تجربه کسب
کرده باشد و بتواند عملکرد بهتری نسبت
به دوره قبلی حضورش در استقالل به
نمایش بگذارد.این پیشکسوت باشگاه
استقالل در پاسخ به این سوال که
چه نقاط ضعفی در استقالل میبیند،
توضیح داد :به نظرم استقالل نیاز به
یک بازیساز و یک مدافع با تجربه دارد.
امیدوارم چشمی پس از حضور در قطر
به آن مدافع باتجربه تبدیل شده باشد.
همچنین خط حمله استقالل با رفتن
قایدی نزدیک به  ۷۰درصد افت کرده
است .البته جای امیدواری است که
مطهری ماند و آرمان رمضانی شرایط
بهتری پیدا کرده است .همچنین امیدوارم
که بازیکنان جدید استقالل بتوانند خالء

او نفرات مد نظرش را انتخاب و حاال
باید در این فصل استقالل را به موفقیت
برساند ،سرمربی استقالل بهانهای برای عدم
موفقیت ندارد.وی گفت :قرارداد مجیدی با
استقالل به مدت  ۲فصل دیگر تمدید شده
و این حرکتی حرفهای از سوی مصطفی
آجورلو است ،تمدید قرارداد سرمربی به وی
اطمینان و انگیزه را میدهد که تیم را با

نبود قایدی را پوشش دهند.نوری با تاکید
بر این که خواسته هواداران ،کسب جام
است ،بیان کرد :هواداران از استقالل فقط
جام میخواهند چون سالیان سال است
که عدم کسب جام باعث ناراحتی آنها
شده است .هواداران چیزی جز کسب
جام نمیخواهند .در هر صورت کار،
کار مشکلی است و انشاءاهلل بازیکنان
استقالل در این آزمون موفق شوند.او
در پایان با گالیه از آجرلو ،مدیرعامل
استقالل گفت :آقای آجرلو باید بالفاصله
پس از حضور در استقالل با پیشکسوتان
جلسهای برگزار میکرد و از آنها مشاوره
میگرفت .شاید اولویت او مشکالت
بزرگان استقالل بوده است ولی خودتان
میدانید که پیشکسوتان حرف اول را در
همه جا میزنند .امیدوارم این جلسه با
پیشکسوتان برگزار شود.
آرامش کامل هدایت کند.فالحتزاده تاکید
کرد :برای تیمی که میخواهد قهرمان لیگ
برتر شود حریف راحت و آسان وجود ندارد،
همه تیمها دشوار هستند و نباید هیچ
تیمی را دست کم گرفت.بازیکن اسبق
استقالل گفت :استقالل همه ابزار الزم را
برای موفقیت دارد و باید خودش باشد و از
حاشیه دوری کند ،این رمز موفقیت است.

سون حتما با توپ بازیکن بر میدارد

فریبا :نقطه قوت ما به نقطه ضعف کره میخورد
بازیکن اسبق تیم ملی اعتقاد دارد کره ای ها
هم مقابل ایران انگیزه دارند و هم می ترسند .بهتاش
فریبا در خصوص عملکرد تیم ملی مقابل امارات
صحبت های جالبی انجام داد و گفت  :بازی امارات
خاص بود از این نظر که اکثر فوتبالی ها می دانستند
در این بازی تغییرات زیادی صورت نمی گیرد که
همین طور هم شد .اگر خاطرتان باشد قبل از بازی
هم در مورد تمرکز خط دفاعی صحبت کردم و گفتم
اگر تمرکز این خط باال باشد بقیه خطوط مان به
حریف می چربد .خوشبختانه خط دفاع خوب کار کرد
ولی یک جاهایی تمرکز به هم خورده بود و نمی دانیم
که اگر  varنبود چه اتفاقی می افتاد؟ وی در همین
باره ادامه داد :آقای اسکوچیچ جمله خوبی گفته
بود که من مجبور بودم یکی از دست هایم را قطع
کنم اگر سردار بیرون میرفت .نیمه اول هر دو تیم
داشتند هم را بررسی میکردند .موقعیت آنچنانی

سمت دروازه ما نیامد و ما هم یکی دو موقعیت نصفه
و نیمه پیدا کردیم ولی به نظر من اشکال ایستایی
داشتیم یعنی اینکه دو هافبک وسط ما هم در موقع
حمله و هم دفاع روی یک عرض بودند و این ممکن
است موقع دفاع خوب باشد ولی در حمله این ها باید
در عمق هم بازی کنند برای اینکه ما آن جلو نفر کم
می آوردیم .پاس خوبی به فوروارد ها نرسید و هافبک
ها هیچ کدام خیلی به یک سوم دفاعی حریف نزدیک
نشدند.بازیکن اسبق تیم ملی در تحلیل نیمه دوم
دیدار با امارات عنوان کرد :در نیمه دوم با تغییراتی
که انجام گرفت شرایط بهتر شد به نظر من نورافکن
خیلی عصبی بازی می کرد و ممکن بود با آن شرایط
اخطار دوم هم برایش به وجود بیاید چون یک اخطار
هم گرفته بود .تعویض کامال درست بود و از وقتی
که قلی زاده اضافه شد ،وحید را به عقب بردند .قلی
زاده پا به توپ و سرعتی است و خوب دریبل میزند و

می تواند در طی حمالت فشار را در یک سوم دفاعی
حریف نگه دارد به جهت اینکه موقعیت های فردی
اش باال است .یکی دو تعویض دیگر هم انجام شد و
بعد از گل یک تعویض دفاعی انجام و سرلک اضافه
شد و من فکر میکردم در شرایطی که تیم حریف
دارد حمله می کند ما به یک نفر سرعتی احتیاج
داشتیم و تصورم این بود که از وجود قایدی استفاده
کند ولی در هر صورت ما به کمک حقیقت توانستیم
بازی را ببریم ،حقیقت یعنی  . varفکر میکنم بازی
مهمی را بردیم .پیشکسوت فوتبال در خصوص بازی
پیش روی تیم ملی با کره نظرش را اینگونه بیان کرد:
با پیروزی برابر امارات می توانیم با اعصاب راحت تر
مقابل کره بازی کنیم .داریم در مملکت خودمان بازی
میکنیم ولی از طرفی نمی دانم داستان تماشاچی
به کجا رسید و اگر تماشاچی نباشد از کم کاری ما
بوده .من دو بازی آخر کره را دیدم ،خط دفاعی این

گزارش تمرین استقالل

حضور چشمی و برگزاری تمرین در زمین جدید

روزبه چشمی مدافع جدید تیم فوتبال
استقالل در محل تمرین دیروز این تیم
حضور یافت و با آبیپوشان تمرین کرد.
تمرین تیم فوتبال استقالل از ساعت 12
دیروز (دوشنبه) در مجموعه صنایع دفاع
در نوبنیاد برگزار شد.
* با توجه به قرارداد استقالل با صنایع
دفاع ،استقاللیها پس از دو سال بار دیگر
به این مجموعه بازگشتند .باشگاه استقالل
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کلیپ کوتاهی از وضعیت چمن مجموعه
صنایع دفاع منتشر و اعالم کرد این زمین از
جمله زمینهای باکیفیت تهران است.
* سیاوش یزدانی ،امیرحسین
حسینزاده و سبحان خاقانی به دلیل حضور
در اردوی تیمهای ملی بزرگساالن و امید
غایب بودند.
* روزبه چشمی مدافع جدید استقالل
که روز یکشنبه با امضای قرارداد یک ساله

به این تیم پیوست ،در تمرین دیروز حضور
یافت و مورد استقبال کادر فنی و بازیکنان
قرار گرفت.
* در این جلسه تمرینی بازیکنان بعد
از گرم کردن و کار روی تشک ،به کارهای
سرعتی مشغول شدند .بخش اصلی این
جلسه تمرینی را فوتبال درون تیمی
در نیمه زمین با نظارت فرهاد مجیدی
تشکیل میداد.

تیم به نسبت دو خط دیگرشان ضعیفتر است یعنی
تقابل نقطه قوت ما که خط حمله است با نقطه ضعف
آنها و این تقابل می تواند جذاب باشد.فریبا در پایان
افزود :آن فضاهایی که در خط دفاعی به خصوص در
کناره ها ما به تیم امارات دادیم اگر به تیم کره بدهیم
آسیب پیدا می کنیم .وقتی توپ دست سون بیفتد او
به راحتی یکی دو بازیکن ما را از پیشرو برمیدارد
و دروازهمان را باز می کند .مقابل کره باید حواسمان
به فضاها باشد و کمی تنگ تر بازی کنیم به خصوص
دفاع های کنار و وسط باید فضا را بپوشانند و تمرکز
خط هافبک باید کمی بیشتر باشد .این را بگویم که
کره همیشه از ما میترسد و  ۱۰سال است ایران را
شکست نداده که این موضوع هم میتواند انگیزه برای
آنها باشد و هم می تواند باعث ترس شان شود .در هر
صورت باید حواسمان جمع باشد و با برنامه در نیمه
دوم بتوانیم کار کره را تمام کنیم.

تیم بسیار پُرمهرهای روی نیمکت داریم

همدانی :تیمهای حوزه خلیج فارس ،دیدار
با ایران را فرصتی برای دیده شدن میبینند
مربی فوتبال کشورمان معتقد
است تیمهای حوزه خلیج فارس با
انگیزه باالیی مقابل تیم ملی کشورمان
به میدان میآیند.ستار همدانی درباره
پیروزی یک بر صفر تیم ملی کشورمان
مقابل امارات اظهار داشت :سه امتیاز
خارج از خانه بسیار شیرینی گرفتیم و
تیم ملی توانست پیروزیهای خود را
تداوم ببخشد .هوای امارات گرم بود و
بازی سختی داشتیم ،اما راه ما برای
صعود به جام جهانی هموارتر شد.وی
در مورد کار سخت ایران برای غلبه
بر امارات تصریح کرد :تیمهای حوزه
خلیج فارس همیشه حساسیت خاصی
نسبت به تیم ایران دارند و با انگیزه
زیادی مقابل ما حاضر میشوند .آنها
دیدار با ایران را فرصتی برای دیده
شدن میبینند و نباید آنها را دستکم
گرفت .نباید فکر کنیم این تیمها
عددی نیستند و میتوانیم چهار گل
به هر یک از آنها بزنیم .دورهای که
خیلی راحت چهار گل مقابل امارات به
ثمر میرساندیم ،گذشت و اکنون همه
تیمها قابل احترام هستند.پیشکسوت
فوتبال ایران در واکنش به برخی
انتقادات نسبت به دراگان اسکوچیچ
بابت ضعف تیم ملی مقابل امارات

تصریح کرد :اسکوچیچ کمکم مسیر
خود را پیدا میکند .بازیکنان فعلی
تیم ملی با یکدیگر همدلی دارند و
کنار هم قرار دادن آنها یک هنر است.
خیلیها او را پایینتر از کیروش
میبینند ،اما اسکوچیچ تیمش را با
آرامش هدایت میکند و نتیجه هم
گرفته است.همدانی درخصوص دیدار
مقابل شاگردان پائولو بنتو گفت :دیدار
با کره جنوبی بسیار تعیینکننده است
و اگر پیروز شویم ،بخش زیادی از راه
را رفتهایم .کره جنوبی همیشه در
تهران باخته و پیروز نشده است .خط
حمله ما میتواند هر دفاع سرسختی
را بشکند و به گل برسد .فکر میکنم
میتوانیم کره جنوبی را نیز شکست
بدهیم.وی با اشاره به بازیکنان
باکیفیت تیم ملی ایران خاطرنشان
کرد :مهاجمان و هافبکهای بسیار
خوبی داریم که از یکدیگر حمایت
میکنند و از تیم یکدستی بهره
میبریم .تیم بسیار پُرمهره و خوبی
روی نیمکت داریم و حدود  18لژیونر
در تیم ملی هستند .برتری ایران باعث
افزایش فاصله با سایر تیمها میشود و
با اعتمادبهنفس بیشتری به راه خود
ادامه خواهیم داد.

در صورتی که استقالل  3بازیکن
خارجی جذب کند که همگی باالی 23
سال باشند ،آنگاه آبی ها باید شاهد جدایی
 2نفر از بازیکنان بزرگسال خود باشند .با
پیوستن روزبه چشمی به استقالل ،حاال
خیال فرهاد مجیدی بابت خط هافبک این
تیم در فاز دفاعی راحت تر شده و مدیران
آبی پوشان در پی استخدام بازیکنان
خارجی مدنظر سرمربی این تیم هستند.
بازیکنانی که به نظر می رسد باالی 23
سال بوده و بدین شکل لیست آبی ها دچار
تغییراتی می شود.مطابق قوانین لیگ برتر،
هر تیمی قادر به جذب  20بازیکن بزرگسال
است .ضمن اینکه تیم ها  4سهمیه بازیکن
زیر  25سال دارند به شرطی که این بازیکن
قبل از اینکه وارد محدوده  23تا  25سالگی
شود ،عضو همان تیم بوده باشد .متین
کریم زاده بهترین مثال برای این مورد
است .او متولد تیر ماه  77است و اکنون
 23سال و  3ماه سن دارد در نتیجه از
فهرست بازیکنان زیر  23سال خارج می
شود.از آنجایی که مالک سازمان لیگ
برای سهمیه های زیر  23سال متولدین
 11دی  1377تا  11دی  1379است ،در
نتیجه این بازیکن از فهرست سهمیه زیر
 23سال خارج شده و چون فصل قبل در
استقالل عضویت داشته ،در نهایت می
تواند جزو سهمیه زیر  25سال نامش ثبت
شود و جایی را در بین بازیکنان بزرگسال
پر نمی کند.در حال حاضر ،استقالل 19
بازیکن به نام های :سیدحسین حسینی،
رشید مظاهری ،محمدحسین مرادمند،
سیاوش یزدانی ،محمد دانشگر ،عارف
آقاسی ،مهدی مهدی پور ،احمد موسوی،
وریا غفوری ،بابک مرادی ،روزبه چشمی،
آرمان رمضانی ،سعید مهری ،امیرارسالن
مطهری ،آرش رضاوند ،زبیر نیک نفس،
امین قاسمی نژاد ،ابوالفضل جاللی و جعفر
سلمانی را در لیست بزرگساالن خود داشته
و در نتیجه این تیم تنها یک جای خالی
در لیست بازیکنان بزرگسال خود دارد.
ابوالفضل جاللی متولد  5تیر  1377است و
او نیز همچون کریم زاده  23سال و  3ماه
سن دارد .از آنجایی که این بازیکن برخالف
کریم زاده سال قبل با آبی ها قراردادی
نداشته ،در نتیجه نمی تواند جزو سهمیه
زیر  25سال قرار گیرد و نام او در لیست
بزرگساالن درج می شود .محمدرضا آزادی
وضعیت بهتری نسبت به جاللی دارد .او
متولد شهریور  1378است و نامش در
سهمیه زیر  23سال درج می شود.در این
میان سینا خادمپور وضعیت جالبی دارد .او
متولد  20دی  1375است و برای سازمان
لیگ ،متولدین  11دی  1375مبدا فهرست
زیر  25ساله هاست .در نتیجه او بخاطر
اینکه  9روز دیرتر به دنیا آمده ،مشکلی
بابت حضور در لیست زیر  25ساله ها ندارد
و سهمیه بزرگساالن را پر نمی کند .رضا
آذری و عارف غالمی نیز در لیست زیر 25
ساله ها هستند .سبحان خاقانی به همراه
علیرضا رضایی و امیرحسین حسین زاده
نیز سهمیه زیر  23سال بوده و فردین رابط

در کنار سینا سعیدی فر و امیرعلی صادقی
بازیکنان سهمیه زیر  21سال به حساب
می آیند.در نتیجه استقالل برای جذب
 2یا  3بازیکن خارجی ،نیازمند خروج از
لیست تیم بزرگساالن خود است .فرهاد
مجیدی روزدوشنبه در مصاحبه با رسانه
رسمی باشگاه استقالل اعالم کرد که این
تیم  3بازیکن خارجی جذب می کند که
 2نفر آنها در این هفته وارد تهران شده
تا مذاکرات خود را نهایی کنند .گفته می
شود این بازیکنان در سه پست خط حمله،
خط میانی و مدافع راست هستند .در حال
حاضر آبی ها تنها یک جای خالی برای این
بازیکنان خارجی دارند و به ازای جذب هر
بازیکن جدید دیگر ،باید شاهد جدایی یکی
از  19بازیکن بزرگسال آبی ها باشیم مگر
اینکه بازیکنان خارجی جذب شده ،زیر
 23سال باشند.در حال حاضر و در لیست
بزرگساالن استقالل ،محتمل ترین نام
برای جدایی در پست هافبک دفاعی است.
بازیکنی که پس از جذب روزبه چشمی و
همچنین حضور آرش رضاوند ،زبیر نیک
نفس و مهدی مهدی پور و همچنین جذب
هافبک خارجی ،عمال شانس بسیار کمی
برای حضور در ترکیب آبی های پایتخت
خواهد داشت و در صورت نهایی شدن
جذب  2بازیکن خارجی ،احتمال جدایی
این بازیکن زیاد است.اما اگر آبی ها خرید
 3بازیکن خارجی خود را قطعی کنند ،آنگاه
باید شاهد جدایی یک نفر دیگر نیز باشیم.
در میان لیست بزرگساالن استقالل ،هیچ
کدام جزو اولویت های جدایی به شمار نمی
روند .در حقیقت ،بازیکنانی که اکنون در
فهرست بزرگساالن استقالل حضور دارند،
همگی مورد استفاده فرهاد مجیدی قرار
گرفته اند و کادرفنی آبی ها برای لیگ
بیستم و یکم به آنها نیاز دارد.حدس نام
خروجی بعدی استقالل سخت به نظر می
رسد اما چنانچه مجیدی روی بازگشت
عارف غالمی در نیم فصل دوم حساب
باز کند و قصد داشته باشد نیم فصل را
با حضور  3مدافع  +حضور احتمالی روزبه
چشمی در خط دفاع دنبال کند ،ممکن
است خروجی دوم آبی ها در این پست
باشد .مجیدی نشان داده که اعتماد ویژه ای
به سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند
دارد .عارف آقاسی نیز همین تابستان به
این تیم پیوسته و احتمال جدایی او خیلی
کم به نظر می رسد و محمد دانشگر هم
در بهترین فرم خود قرار دارد.استقالل در
حال حاضر یک جای خالی برای سهمیه
بزرگساالن دارد و در صورتی که  2بازیکن
خارجی جذب کند ،احتمال جدایی مهری
بیش از سایرین است و چنانچه مجیدی
سومین بازیکن خارجی را نیز به خدمت
بگیرد ،باید شاهد یک خروجی دیگر هم
باشیم .البته این گمانه زنی ها با فرض
باالی  23سال بودن بازیکنان خارجی
مدنظر استقالل است و اگر حتی فقط یکی
از این  3بازیکن مورد نظر مجیدی زیر 23
سال باشد،همهچیز متفاوت خواهد بود که
ظاهرا همینطور هم هست.

نمیتوان نقش
اسکوچیچ را نادیده گرفت

نامجومطلق :راحتتر از هر دوره دیگر به

کنیممحمدی:
جام جهانی صعود میدین
تیم ملی
در روزی که
بد بازی
میکند هم
نتیجه
میگیرد

بازیکن پیشین تیم ملی فوتبال
ایران تاکید کرد که در موفقیتهای اخیر
نمیتوان تاثیرگذاریهای دراگان اسکوچیچ
را نادیده گرفت.سیروس دینمحمدی در
ارتباط با پیروزی یک بر صفر تیم ملی
برابر امارات ،گفت :بازی چندان خوبی
انجام ندادیم و فکر میکنم یکی از دالیل
مهمش این بود که بازی تدارکاتی نداشتیم.
در نیمه اول آشفته بودیم و فاصله خطوط
تیم ملی زیاد بود و اگر اشتباه نکنم
امارات از لحاظ مالکیت توپ نسبت به ما
برتری داشت .به مرور شرایط بهتر شد و
توانستیم بازی را کنترل کنیم .خوشبختانه
در خط حمله هم دو مهاجم داریم که با
تواناییهایشان میتوانند هنگام گره خوردن
کار ،بازی را در بیاورند .قدرت و توانمندی
آنها شاید زیاد به تاکتیک تیمی ما ارتباطی
نداشته باشد .نکته مثبت بازی با امارات این
بود که  3امتیاز مهم را گرفتیم تا برای بازی
با کره روحیه باالیی داشته باشیم.بازیکن
پیشین تیم ملی در مورد عملکرد دراگان
اسکوچیچ در تیم ملی و اینکه برخی
معتقدند ستارههای تیم ملی نقش موثرتری
نسبت به سرمربی داشتهاند ،عنوان کرد :در
این موضوع هیچ شکی وجود ندارد که

اسکوچیچ از زمان حضورش در تیم ملی
بهترین نتایج را گرفته و رکورد زده و به
هیچ عنوان نمیتوان نقش او را نادیده
گرفت .تیم ملی حتی در روزی که ضعیف و
بد بازی میکند برنده میشود و کار خودش
را انجام میدهد و نمیتوان همه چیز را
به بازیکنان ربط داد.دین محمدی در مورد
دیدار فردای ایران و کره خاطرنشان ،کرد:
دیدار با امارات برای ما حکم یک بازی
دوستانه را هم داشت و طبیعتا بازیکنان
میتوانند با هماهنگی بیشتر برابر کره قرار
بگیرند ،به طور حتم بازی سختتری در
پیش داریم و امیدوارم برنده شویم.وی در
خصوص اینکه برخی از کارشناسان ،تیم
فعلی را بهترین تیم ملی تاریخ فوتبال
ایران میدانند ،گفت :مقایسه کردن چندان
درست نیست چون فوتبال به مرور زمان
همیشه با تغییرات زیادی روبهرو شده
است .زمانی که ما فوتبال بازی میکردیم
شاید به اندازه االن فوتبال تاکتیکی نبود
و بیشتر به جنگ فیزیکی خالصه میشد
ولی در همان زمان هم بازیکنان بسیار
باکیفیتی در تیم ملی حضور داشتند و
خیلی از آنها در کشورهای مختلف اروپایی
بازی میکردند.

