باشگاه استقالل
از آل کثیر شکایت
می کند

باشگاه استقالل اعالم کرد از مهاجم تیم فوتبال پرسپولیس شکایت خواهد کرد.عیسی
آلکثیر مهاجم تیم پرسپولیس بر اساس فیلم موجود از بازی ،رو به نیمکت تیم فوتبال
استقالل حرکت غیراخالقی و زشتی را انجام داد که به همین دلیل باشگاه استقالل صبح
دیروز از این بازیکن به کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال شکایت کرد.باشگاه استقالل تا
پایان پیگیر این پرونده خواهد بود.

نگاه آبی
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فکر کردم بازیکن پرسپولیس به مجیدی حمله کرد

باشگاه استقالل پاسخ پرسپولیس را داد

غالمپور :چشمهای عقابی کمک داور
درگیری را دید ،پنالتی استقالل را ندید

کاسه داغتر از آش شدهاید!

مربی دروازهبانهای تیم فوتبال استقالل گفت :یک لحظه تصور کردم
بازیکن پرسپولیس به فرهاد مجیدی حملهور شده و به همین دلیل او را ُهل
دادم.بهزاد غالمپور درباره شکست یک بر صفر استقالل مقابل پرسپولیس در
هفته بیستوسوم لیگ برتر فوتبال ،اظهار داشت :ابتدا باید بگویم شرمنده
هواداران هستیم .خوب بازی کردیم و توپهای بیشتری روی دروازه پرسپولیس
آوردیم ،اما حریف یک توپ به چارچوب زد و گل شد .حمالت استقالل زهردار
بود و اصال مستحق شکست نبودیم .باید زودتر خودمان را برای دیدارهای
آینده آماده کنیم .وی با اشاره به گرفته نشدن پنالتی روی مهدی قایدی
گفت :ما کارشناس داوری نیستیم که نظر بدهیم ،اما همه کارشناسان داوری
گفتند خطا روی قایدی پنالتی بود .متأسفانه محمد رضا اکبریان داور بازی
پنالتی صددرصد را نگرفت .مربی دروازهبانهای تیم فوتبال استقالل در
خصوص درگیریهای اواخر بازی تصریح کرد :همه کنار به بازیکنان استقالل
هجوم آورده بودند .یک لحظه تصور کردم بازیکن پرسپولیس (فرشاد فرجی)
به سمت فرهاد مجیدی حملهور شده است .این بازیکن را فقط ُهل دادم و
فیلمش موجود است و هیچ زدنی در کار نبود .کمک داور ظاهرا چشمهایش
عقابی بود ،چون درگیریهای کنار خط را دید تا اخراج شوم ،اما پنالتی
استقالل را ندید!غالمپور در واکنش به استوری آذری جهرمی وزیر ارتباطات
علیه استقالل که نوشته نبود« :به نظرم این دو ستاره ،سیاره باشند» گفت:
آقای جهرمی! شما همین سیارهها را هم ندارید .مجیدی به خوبی جواب او را
داده و دیگر لزومی ندارد جوابش را بدهم .مربی دروازهبانهای استقالل درباره
برخی انتقادها به افت رشید مظاهری خاطرنشان کرد :موافق این قضیه نیستم.
یکسری کارشناسیها خطدهی شده هستند .چطور وقتی مظاهری در آسیا
خوب کار کرد ،کسی چیزی نگفت؟ من اهل فضای مجازی نیستم ،اهمیتی به
این صحبتها نمیدهم و کارم را انجام میدهم.

در کابینه روحانی کسی حامی استقالل نیست

صدور حکم علیه مدیر آکادمی استقالل در جلسه پنهانی هیئت مدیره

دلیل درخواست برای برکناری چه بود؟

در حالی که آکادمی استقالل با توجه به
تغییرات و نتایج خوب تیمهای پایه آرامش
پیدا کرده بود ،هیئت مدیره این باشگاه رأی
به برکناری رئیس این آکادمی داد .وقتی
صحبت از آکادمی باشگاه استقالل میشود،
ناخودآگاه خیلیها یاد حواشی مختلف
به خصوص مسائل و تخلفات رخ داده
میافتند.احمد مددی ،مدیرعامل باشگاه
استقالل ،آکادمی این باشگاه را به ناصر
فریادشیران سپرد ،فردی که تجربه حضور
در آکادمی را داشت .فریادشیران با توجه
به حساسیتهای موجود در آکامی این
باشگاه ،به مددی قول داد که به وضعیت
آن سر و سامان دهد .او خیلی زود کار
تعمیرات ورزشگاه امام رضا (ع) را آغاز کرد.
نوسازی خوابگاه ،اتاق جلسات ،رختکن ،اتاق
مدیریت و  ...انجام شد و شکل خوبی به
خودش گرفت.رئیس آکادمی استقالل دست
به تغییراتی در کادر فنی برخی تیمهای پایه
با توجه به مشکالت گذشته زد .مهمتر از
همه ،تیمهای رده پایه در فصل گذشته
بهترین نتایج خود را کسب کردند که در
تاریخ این باشگاه بینظیر بود .همچنین
تقریبا تمام تیمهای ردههای مختلف موفق
به پیروزی در شهرآورد شدند .با وجود
اتفاقات خوبی که در آکادمی استقالل
افتاد ،هفته گذشته جلسه هیئت مدیره
استقالل برگزار شد و برخی افراد خواهان
برکناری فریادشیران از آکادمی شدند .این
جلسه در حالی برگزار شد که احمد مددی،
مدیرعامل باشگاه از آن خبر نداشت و جلسه
بدون حضور او برگزار شد .در این جلسه،
در نامهای به مدیرعامل استقالل خواسته

شد که فریادشیران از آکادمی باشگاه برکنار
شود .پیگیریها نشان میدهد برخی از
پیشکسوتان استقالل که بنا به دالیلی از
حضورشان در آکادمی جلوگیری شده است،
خواهان برکناری فریادشیران شدهاند .این
در حالی است که پیشکسوتانی چون حسن
روشن ،مهدی پاشازاده ،منصور رشیدی و
 ...از نزدیک امکانات آکادمی استقالل را
دیده و از آن ابراز رضایت کرده بودند .فریده
شجاعی ،همسر مرحوم منصور پورحیدری
نیز پس از بازدید از آکادمی ،در مصاحبهای
گفته بود که از دیدن امکانات آکادمی شوکه
شده است .در مجموعه امام رضا (ع) ،تست
پیکرسنجی از تیمهای نوباوگان استقالل
به صورت علمی و تخصصی گرفته شد،
آن هم در شرایطی که فدراسیون و برخی
باشگاههای ایران تاکنون این تست را انجام
ندادهاند .اکنون دو سؤال مطرح میشود،
نخست اینکه چرا هیئت مدیره استقالل
بدون حضور مددی تصمیم به برکناری
فریادشیران گرفته است و دوم اینکه وقتی
ردههای پایه استقالل نتایج خوبی گرفتهاند،
دلیل اقدام برای تغییرات در آکادمی چه
چیزی میتواند باشد؟ اقدام هیئت مدیره
استقالل برای برکناری رئیس آکادمی کمی
عجیب است .چطور ممکن است شماری از
پیشکسوتان از تغییرات رخ داده در ورزشگاه
امام رضا (ع) ،ابراز رضایت کنند ،اما تعدادی
محدود که سوابق بدی هم دارند ،خواستار
برکناری رئیس آکادمی شدند .اگر هیئت
مدیره استقالل در این باره پنهانکاری را
کنار بگذارد و شفافسازی کند میتوان
جواب این سؤاالت را پیدا کرد.

نظری :آذری جهرمی در الفاظی که به کار می برد دقت کند
سخنگوی باشگاه استقالل گفت :آذریجهرمی
چون سمتی در باشگاه پرسپولیس ندارد در مورد
الفاظی که برای استقالل و دیگر رقبای پرسپولیس
به کار میبرد دقت بیشتری کند .حجت نظری در
خصوص اینکه آیا مدیران باشگاه استقالل از این
تیم در شهرآورد انتظار بیشتری داشتند اظهار
داشت :استقالل بازی خوبی را به نمایش گذاشت.
بازیکنان و کادر فنی همه تالششان را انجام دادند
و فکر میکنم هواداران هم به این اذعان دارند که
حق استقالل باخت نبود.وی افزود :هم توپ برای
ما نچرخید و هم سوت بر علیه ما زده شد .اگر
آن پنالتی اول بازی که تقریبا تمام کارشناسان
داوری گفتند پنالتی بود ،گرفته میشد ممکن بود
سرنوشت بازی تغییر کند .باشگاه استقالل حتماً
به داوری اعتراض میکند اما این اعتراض نتیجه
را تغییر نمیدهد .نمیدانیم اگر آن پنالتی گرفته
میشد نتیجه بازی نهایتاً چه میشد؟ اما واقعیت
این است که وقتی ابتدای بازی پنالتی گرفته
نشده و سوتی به ضرر شما خورده و کار آن طور
که میخواستید پیش نرفته ،مشخص نبود که حتی
اگر آن پنالتی هم گرفته میشد نتیجه چگونه رقم
میخورد.سخنگوی باشگاه استقالل در پاسخ به این
سوال که این تیم در دو بازی متوالی نتیجه نگرفته و
آیا مدیران باشگاه به این خاطر نگران هستند ،گفت:

هر کدام از دو بازی را باید در جای خودش بررسی
کرد .دیشب اگر از نظر داوری شرایط طور دیگری
رقم میخورد شاید نتیجه متفاوت میشد .در بازی
قبلی (با ذوبآهن) هم بعد از بازگشت از لیگ
قهرمانان آسیا بود .بازیکنان خسته بودند و میتوان
این حق را داد که تیم روی فرم بازی نکند .شرایط
دو بازی متفاوت است اما هر چه بوده تمام شده و
باید به بازیهای پیش رو نگاه داشته باشیم.نظری
افزود :به بازیکنان و کادر فنی اعتماد داریم و حمایت
همهجانبهای که از قبل بوده بیشتر هم خواهد شد.
مطمئنیم استقالل همچنان افقهای پیشرویی
دارد .میتوانیم به قهرمانی جامحذفی امید داشته
باشیم و اگر شرایط را خوب مهیا کنیم در لیگ
قهرمانان آسیا هم همچنان شانسمان وجود دارد.
عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل در مورد انتقاد
فرهاد مجیدی از وزیر ارتباطات اظهار داشت :من
فکر میکنم فرهاد مجیدی پاسخ آذری جهرمی را
داد او یک وجه حقیقی دارد همه انسانها میتوانند
طرفدار یک تیم باشند و در مورد این تیم و رقبایش
صحبت کنند اما وقتی فردی جایگاه حقوقی دارد
باید دقت بیشتری کند که مواضع شخصی به جایگاه
حقوقی او خدشهای وارد نکند .لذا انتظار داریم
آذریجهرمی چون سمتی در باشگاه پرسپولیس
ندارد در مورد الفاظی که برای استقالل و دیگر

رقبای پرسپولیس به کار میبرد دقت بیشتری کند.
سخنگوی باشگاه استقالل در مورد اینکه آیا
کسانی در دولت و در حد وزیر هستند که استقاللی
باشند و در مورد این تیم صحبت کنند گفت :من
در کابینه کسی که این شرایط را داشته باشد سراغ
ندارم .در این مورد که آیا همه پرسپولیسی هستند
اطالعی ندارم اما در کابینه حسن روحانی وزیر یا
معاون رئیس جمهوری را ندیدیم که از استقالل
حمایت کند.نظری در خصوص مشاور ایتالیایی برای
فرهاد مجیدی گفت :در این مورد موضع باشگاه
حمایت از ایدههای سرمربی است .اگر مجیدی به
این جمعبندی برسد که با فردی همکاری کند،
اقدامات الزم را در این مورد انجام میدهیم .اگر
این فرد غیر ایرانی است باید ببینیم آیا منعی از
فدراسیون فوتبال خواهد داشت یا نه که تالش
میکنیم از طرق مختلف این مسأله را حل کنیم.
یعنی اگر ممنوعیت شامل او شود تالش میکنیم
در قالبهای دیگری از ظرفیتهای او استفاده کنیم.
چون فرد مد نظر نه قرار است سرمربی باشد و نه
بازیکن باید ببینیم آیا مشمول مصوبه فدراسیون
میشود یا خیر .حتی اگر این مصوبه شامل کسی
که مجیدی میخواهد از او استفاده کند ،حتماً
تالش میکنیم در قالبهای قراردادی دیگری از
ظرفیت او استفاده کنیم.سخنگوی باشگاه استقالل

مربی پیشین تیم استقالل گفت :مظاهری
در  6بازی لیگ قهرمانان آسیا  8گل خورده
و وقتی یک بازیکن اینقدر راحت گل دریافت
میکند نمیشود روی او حساب ویژه باز کرد.
سعید عزیزیان در خصوص شهرآورد  95و
شکست استقالل اظهار داشت :بازی دو تیم
چنگی به دل نزد و موقعیتهای زیادی روی
دروازهها ایجاد نشد شهرآورد باید موقعیت
داشته باشد و مسابقه روی دروازههای دو تیم
شکل بگیرد .از نظر من سطح کیفی شهرآورد
پایین بود و موقعیت چندانی روی دروازهها
ایجاد نشد.وی افزود :در نیمه اول اصال توپ به
دست دروازهبان استقالل نرسید و نیمه دوم
هم جریان بازی به شکلی بود که فقط یک
توپ به سمت دروازه استقالل آمد که همان
توپ هم تبدیل به گل شد.مربی پیشین تیم
استقالل در خصوص عملکرد رشید مظاهری
در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا و هفتههای
اخیر در لیگ برتر عنوان کرد :مظاهری در 6
بازی لیگ قهرمانان آسیا  8گل خورد که 4
گل آن در یک مسابقه اتفاق افتاد .دروازهبانی
که زیاد گل دریافت میکند نمیشود رویش
حساب ویژه باز کرد .من با مظاهری کار
کردیم و نمیدانم چرا او این روزها اینگونه
عمل میکند ،البته وقتی یک تیم گل میخورد
دفاع تیمی هم مقصر است و فقط دروازهبان
تقصیر ندارد اما در بازی با ذوبآهن دو توپ
روی دروازه استقالل آمد که هر دو توپ گل
شد و در بازی با پرسپولیس هم همین اتفاق
افتاد و همان یک توپ تبدیل به گل شد .من
در تمرینات نیستم و نمیدانم چرا عملکرد
مظاهری اینگونه است اما نظر شخصیام این
است که او خوب کار نکرده است.عزیزیان
در خصوص اینکه استقاللیها سید حسین
حسینی را هم در اختیار دارند اما از او استفاده

در مورد اینکه آیا ممکن است طی روزهای آینده
جلسه اضطراری یا مشورتی و توصیهای با کادرفنی
در هیأت مدیره باشگاه برگزار شود ،گفت :از نظر ما
شرایط پیچیده نیست .گفتوگوهایمان را قبال با هم
انجام دادیم .باید با آرامش کارمان را انجام بدهیم.
کادر فنی و بازیکنان همه تالششان را کردند .دیشب
هم پرسپولیس یک موقعیت داشت و از آن استفاده
کرد .حق استقالل باخت نبود .شرایط را بحرانی
نمیدانیم و حمایتمان را ادامه میدهیم .امیدواریم
تیم خیلی زود خودش را پیدا کند و استقاللی باشد
که هوادران انتظار دارند.وی در خصوص شرایط
باشگاه استقالل در نبود رئیس هیأت مدیره عنوان
کرد :فع ً
ال بحثی در این مورد وجود ندارد .آخرین
صحبتی که با وزارت ورزش داشتم؛ هیچ تغییری
فع ً
ال در باشگاه نخواهیم داشت .در مورد اینکه
شرایط به چه شکل پیش میرود اطالعی نداریم.
منتظریم همه مراحل اداری طی شود اما چیزی که
مسلم است؛ در روزهای آینده تغییری در باشگاه
نخواهیم داشت.سخنگوی باشگاه استقالل تصریح
کرد :هواداران عزیز ،بزرگ و متمدن استقالل
مثل همیشه از تیم حمایت کنند و بدانند در قبال
حمایت آنها شرایط بهتری برای تیم ایجاد میشود.
اگر با هم متحد و همدل باشیم اتفاقات بهتری برای
استقالل رقم میخورد.

قرارداد  ۱۰بازیکن تمام میشود

یک به عالوه دو استقاللی در لیست مجیدی نیستند

احتمال اینکه دو بازیکن فعلی استقالل در لیست بازیکنان مورد نیاز مجیدی برای فصل آینده نباشد وجود دارد ۱۰.بازیکن استقالل در پایان فصل بیستم لیگ برتر قراردادشان با استقالل به پایان رسیده و یکی از ماموریتهای
مهم هیات مدیره و تیم مدیریتی باشگاه ،آغاز مذاکرات با این نفرات به منظور تمدید برای فصل آینده است؛ منوط به اینکه این بازیکنان مورد تایید فرهاد مجیدی برای فصل آینده قرار داشته باشند.پیگیریها در این خصوص مشخص
کرد از بین  ۱۰بازیکن استقالل که قراردادشان با این تیم به پایان میرسد ،به احتمال زیاد یک بازیکن به طور قطعی در لیست مورد نیاز قرار ندارد و دو بازیکن دیگر هم تا پایان فصل این فرصت را دارد تا نظر مساعد مجیدی را
برای تمدید قرارداد جلب نماید.همچنین شنیده میشود از بین بازیکنانی که با این باشگاه دارای قرارداد هستند ۲ ،بازیکن از شانس کمی برای ادامه همکاری برخوردارند و در پایان فصل ناچار به ترک استقالل خواهند بود.

ی به پایان میرسد
نمیدانم اشتباهات علیه استقالل ک 

عزیزیان :دروازهبان  12-10میلیاردی نباید راحت
دروازهاش باز شود
نمیکنند گفت:حسینی واقعا دروازهبان خوبی
است و از نظر فنی در سطح باالیی قرار دارد.
من امسال با او کار کردم و در چند مسابقه
هم از او استفاده کردیم اما متأسفانه فضای
مجازی فشار زیادی روی این بازیکن ایجاد
کرد .او پسر با اخالقی است و امسال فشار
زیادی را تحمل کرد.حسینی سال گذشته
یک گل از راه دور از نساجی خورد و صفحات
مجازی حمالت شدیدی به وی انجام دادند.
وقتی چنین اتفاقی رخ میدهد دروازهبان از
نظر روحی و روانی افت میکند و خواهش من
از طرفداران استقالل این است که به حسینی
فشار وارد نکنند.وی تأکید کرد :او امسال رفته
رفته در استقالل بازی میکرد اما یک اشتباه
مقابل نفت مسجدسلیمان باعث شد هجمهها
به سمت وی دوباره آغاز شود .اشتباه برای هر
دروازهبانی وجود دارد اما باید به عملکرد کلی
یک بازیکن نگاه کرد.عزیزیان در خصوص روند
سینوسی رشید مظاهری در فصل اخیر گفت:
دروازهبانی که به تیم ملی دعوت میشود
باید شاخصههایی داشته باشد که گلرهای
تیمهای دیگر از آن بیبهره هستند .او باید از
چند توپی که روی دروازهاش میآید حداقل
یکی دو موقعیت را بگیرد .نمیدانم رقم دقیق
دریافتی مظاهری در فصل اخیر چقدر بوده
اما شنیدهام او  12 ،10میلیارد تومان گرفته
است .گلری که چنین ارقامی دریافت میکند
نباید اجازه دهد دروازهاش به راحتی باز شود.
شما دیدید حامد لک که نمیدانم او چه رقمی
گرفته در پرسپولیس با روحیه بازی میکند و
یک مربی خوب به نام داود فنایی در کنار
او حضور دارد و حواس وی هم جمع است.
در استقالل و پرسپولیس جای اشتباه وجود
ندارد و باید دروزاهبانها طوری عمل کنند که
هواداران از آنها رضایت داشته باشند.
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فریبا :برنامه تیم مجیدی باید روی جام حذفی باشد

بسیار ناراحتم ،شرمنده هواداران شدیم

مرادی :کادرفنی صالح بداند بازی میکنم
وینگر تیم استقالل میگوید در صورت صالحدید
کادرفنی ،آمادگی حضور در زمین را دارد.بابک مرادی وینگر
تیم استقالل که برخالف انتظار در بازی شهرآورد غایب بود ،در
میکسدزون ورزشگاه آزادی گفتگویی کوتاه با خبرنگاران انجام
داد .او که قصد داشت سوار اتوبوس شود ،تنها به دو سوال
پاسخ داد و در حالی که از شکست تیمش بسیار ناراحت بود،
خیلی زود میکسدزون را ترک کرد.وی درباره بازی هم عنوان
کرد :بازی به نظرم بازی خوبی بود و ما نمایش خوبی داشتیم
و بهتر از پرسپولیس بودیم اما پرسپولیس بازی را برد .باز هم
شرمنده هواداران شدیم و از آن ها معذرت میخواهم.مرادی
در خصوص عدم حضورش در زمین نیز اظهار داشت :هر موقع
کادرفنی صالح بدانند ،من بازی میکنم .من بازیکن تیمم و
نمیتوانم درباره این موضوع صحبت کنم .من صددرصد آمادهام

و هر زمانی که کادرفنی صالح بدانند ،بازی خواهم کرد .اگر هم
بازی نکنم برای تیم دعا خواهم کرد.نکته جالب اینکه فرهاد
مجیدی علت نیمکت نشینی بابک مرادی را «مصدومیت»
دانست اما خود او همزمان با صحبت های مجیدی در نشست
خبری ،از آمادگی اش خبر داد و گفت که در صورت صالحدید
کادرفنی بازی خواهد کرد و در غیر این صورت برای پیروزی
تیم دعا میکند.مرادی که دو پاس گل برای استقالل ثبت
کرده و باوجود فرصت کم ،نمایش های مطلوبی را از خود نشان
داده ،در آخرین تمرین پیش از شهرآورد نیز آمادگی خود را
ارائه کرد اما حتی به عنوان بازیکن تعویضی هم به میدان نرفت.
نکته عجیب این که حتی رسانه رسمی استقالل هم خبری
مبنی بر مصدومیت مرادی درج نکرده بود اما مجیدی به شکلی
ناگهانی ،این موضوع را عنوان کرد.

استقاللی ها دیروز تمرین نکردند

بازیکنان تیم فوتبال استقالل دیروز تمرین نکرد.تیم فوتبال استقالل شهرآورد  95را به حریف خود واگذار کرد تا شانس قهرمانی
آبی پوشان در لیگ برتر به حداقل برسد.بعد از شکست تیم استقالل مقابل پرسپولیس ،تمرین دیروز آبی پوشان برگزار نشد و بازیکنان
این تیم استراحت کردند.تیم فوتبال استقالل در دیدار آینده خود روز چهارشنبه به مصاف ذوب آهن اصفهان در جام حذفی خواهد رفت.

پیشکسوت تیم فوتبال استقالل
گفت:متأسفانه داور با عدم اعالم پنالتی بازی
را خراب کرد و نمیدانم این اشتباهات کِی
دست از سر استقالل برمیدارد.بهتاش فریبا
در خصوص شهرآورد  95و شکست تیم
استقالل اظهار داشت :همانطور که تصور
میکردیم بازی فیزیکی برگزار شد و قبل
از بازی هم گفته بودم که در این مسابقه
فرصت کمی نصیب بازیکنان ایجاد میشود.
دیدید که به جز همان موقعیت گل فرصت
دیگری نصیب پرسپولیس نشد هر چند
در نیمه اول استقالل فوقالعاده کار کرد و
مهاجمان ما خیلی دویدند چون میدانستند
پرسپولیس از کنارهها توپ میآورد و نعمتی
و امیری که برای هر تیمی یک بازیکن مهم
محسوب میشود روی ارسالها برنامه دارند.
وی افزود :متأسفانه داور با عدم اعالم پنالتی
بازی را خراب کرد و نمیدانم این اشتباهات
کِی دست از سر تیم ما برمیدارد .پنالتی
واضحتر از آن وجود نداشت و من نمیدانم
وقتی یک تیم دقیقه سه گل بزند شرایط
ادامه بازی چه مدلی میشود اما استقالل
بارها از داور آسیب دیده است.فریبا با اشاره
به روند مسابقه عنوان کرد :هیجان بازی باال
بود و استقالل بازی را با سه مدافع شروع
کرد و در نیمه دوم پرسپولیس هم با سه
مدافع به دنبال خنثی کردن قائدی بود که
به هدف خود رسید .بارها گفتهام قائدی
نباید وسط بازی کند و دیدید که در این
مسابقه چندین بار نادری ،میلیچ و قائدی
خط نفوذ یکدیگر را بستند .در مجموع
حداقل حق استقالل از این بازی مساوی
بود و با این شرایط برای قهرمانی بسیار
دشوار شد به خصوص که استقالل فقط با
یک رقیب مستقیم خودش بازی دارد و آن

هم هفته آخر مقابل سپاهان است .با این
شرایط برنامهریزی استقالل باید روی جام
حذفی باشد و البته به دنبال پیروزی در 7
بازی آینده چون کسب سهمیه آسیا برای
استقالل اهمیت دارد.کارشناس فوتبال
ایران در پاسخ به این سوال چرا استقالل
در لیگ برتر با مسابقات لیگ قهرمانان آسیا
اینقدر تفاوت دارد و از سه بازی گذشته
در لیگ تنها یک امتیاز گرفته است گفت:
من تجربه بازگشت با تیمها از آسیا به لیگ
برتر را با سایپا و استقالل داشتم .معموال
تیمهایی که از آسیا به لیگ برتر میآیند
کم انگیزه میشوند به خاطر اینکه بازیهای
آسیایی انگیزه ترانسفر شدن را به بازیکنان
میدهد .از سوی دیگر استقالل در بازی با
ذوبآهن بسیار خسته بود و شاید اگر در
آن مسابقه پیروز میشد همچنان شانسی
کسب قهرمانی وجود داشت.وی در خصوص
درگیریهایی که در پایان مسابقه رخ داد
عنوان کرد:واقعا دوره این صحبتها گذشته
و دیگر در این دهه وقت چنین کارهایی
نیست .در بزرگترین شهرآوردهای دنیا
در فوتبال اسپانیا ،انگلستان و فرانسه
چنین درگیریهایی نمیبینیم .به اعتقاد
من کمیته انضباطی باید قویتر عمل کند
و این خوب نیست که هنوز به ماجرای
بازی پرسپولیس و سپاهان ورود نشده
است .این همه تیم ملی ما از اعتراضات
به داوری درگیری و  ...آسیب دیده و باز
هم شاهد تکرار چنین صحنههایی هستیم.
کمیته انضباطی باید قاطعانه برخورد کند و
چشمش را روی اینکه کدام تیم پرسپولیس
است یا استقالل یا سپاهان و تراکتور ببندد
آن موقع است که دیگر شاهد تکرار چنین
صحنههایی نخواهیم بود.

باشگاه استقالل پس از دفاعی که باشگاه رقیب
از وزیر ارتباطات داشت توضیحاتی ارائه کرد .بعد
از اظهارات آقای فرهاد مجیدی سرمربی محترم
استقالل در خصوص استوری آقای آذری جهرمی
وزیر ارتباطات ،باشگاه پرسپولیس بیانیهای منتشر
کرد که ذکر این نکات ضروری به نظر میرسد.
 -۱آقای آذری جهرمی به واسطه سمتش
در دولت به عنوان وزیر باید این نکته را در ذهن
داشته باشند که سخنان و مطالبشان میتواند به
حساب مجموعه دولت گذاشته شود .به همین
دلیل هر زمان که آقای آذری جهرمی از سمت
وزارت جدا شدند ،میتوانند مانند میلیونها
هوادار پرسپولیس به ابراز عالقه و حتی کری
خوانی علیه رقیب اقدام کنند.
 -۲بعد از شهرآورد برخی از مسئوالن
باشگاه پرسپولیس به اظهارات آقای مجیدی
واکنش نشان دادند که سوالی را برای عالقمندان
به فوتبال این اقدام ایجاد کرد و آن هم اینکه
دقیقا ارتباط مسئوالن باشگاه پرسپولیس با آقای
جهرمی چیست که ایشان خودشان نسبت به
انتقادات سکوت کردند و مجموعه پرسپولیس به
جای ایشان واکنش نشان داده و میدهند .این
اقدام از سوی آن مجموعه یادآور ضرب المثل
معروف کاسه داغتر از آش است.
 -۳بر فرض که آقای آذری جهرمی به عنوان
یک هوادار پرسپولیس کری خوانی کرده ،پس
نباید از اینکه سرمربی استقالل به این کریخوانی
به عنوان یک هوادار پاسخ داده ،ناراحت شوند.
به هرحال آقای مجیدی قبل از اینکه سرمربی
استقالل باشند ،یک هوادار هستند.
 -۴باشگاه استقالل از مجموعه باشگاه
پرسپولیس میخواهد در مسائل داخلی و هواداری
مربوط به استقالل دخالت نکنند و توجه داشته
باشند که خط قرمز باشگاه استقالل ،هواداران
هستند و این باشگاه باید مدافع حقوق ،تاریخ و
عظمت استقالل و هوادارانش باشد.

مددی :اگر وزیری به لوگوی
پرسپولیس توهین میکرد،
صدری ساکت میماند؟

مدیرعامل باشگاه استقالل گفت :رئیس
هیئت مدیره پرسپولیس این سؤال را جواب دهد
که اگر به لوگوی این باشگاه توهین میشد ،سکوت
میکرد؟احمد مددی درباره شکست یک بر صفر
تیم فوتبال استقالل مقابل پرسپولیس در هفته
بیستوسوم لیگ برتر ،اظهار داشت :استقالل بازی
خوبی به نمایش گذاشت و موقعیتهایی داشت
که تبدیل به گل نشد .متأسفانه داور پنالتی واضح
روی مهدی قایدی را نگرفت .همه کارشناسان
داوری اعالم کردند باید برای استقالل پنالتی
گرفته میشد .اگر همان ابتدای بازی پنالتی
گرفته شده بود ،روند بازی به سود استقالل تغییر
میکرد و مطمئن باشید این نتیجه رقم نمیخورد.
استقالل واقعا مستحق شکست نبود.وی افزود:
پیگیر اشتباه داوری در شهرآورد بر اساس
چارچوبهای قانونی خواهیم بود .درگیریهای
آخر بازی هم تنها یک دلیل داشت؛ عدم برخورد
با خاطیان در دیدارهای قبلی .مدیرعامل باشگاه
استقالل در مورد کریخوانی آذری جهرمی علیه
استقالل پس از شهرآورد گفت :وزیر ارتباطات
قطعا میداند که استقالل هواداران میلیونی دارد
و هر واکنشی ،تبعات اجتماعی خواهد داشت .از
آقای وزیر انتظار داریم جوانب و عواقب رفتارش
را در نظر بگیرد تا توهینی به هواداران بزرگ
استقالل و تاریخ با عظمت این باشگاه نشود.
مددی در واکنش به اظهارات مجید صدری،
رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس که از
باشگاه استقالل خواسته به خاطر اظهارات فرهاد
مجیدی علیه وزیر ارتباطات عذرخواهی و با وی
برخورد کند ،به تسنیم گفت :یک نفر در جایگاه
وزیر باید مقداری مسائل را رعایت کند .آقای
صدری! اگر وزیری به پرسپولیس توهین میکرد،
ساکت میماندید و عکسالعملی نشان نمیدادید؟
اگر وزیر دولت ،به لوگوی باشگاه پرسپولیس
توهین میکرد ،از هوادارانتان میخواستید
سکوت کنند؟ اصال ارتباط این موضوع با آقای
صدری چیست؟! مددی خاطرنشان کرد :میدانم
هواداران استقالل خیلی ناراحت هستند ،اما از
آنها میخواهم صبوری کنند .باید در جام حذفی
گامهای محکمی برداریم و به فکر آینده باشیم.

دادستان گیالن خبر داد

اسماعیل خلیل زاده روانه زندان شد

دادستان گیالن گفت :متهم اصلی پرونده
شرکت ابریشم گیالن که پیش از این به دلیل
ابتالء به کرونا با تودیع وثیقه آزاد بود ،بازداشت و
روانه زندان شد .سید مهدی فالح میری دادستان
مرکز استان گیالن از بازداشت متهم اصلی پرونده
شرکت ابریشم گیالن خبر داد.فالح میری در
تشریح این خبر گفت :با پیشرفت تحقیقات
پرونده شرکت ابریشم گیالن در دادسرای صومعه
سرا ،قرار تأمین صادره از سوی بازپرس پرونده
با تفهیم مستندات و ادله جدید ،تشدید و متهم
اصلی که پیش از این به دلیل ابتالء به کرونا با
تودیع وثیقه آزاد بود ،بازداشت و روانه زندان
شد.دادستان مرکز استان گیالن همچنین با اشاره
به پیشبرد تحقیقات این پرونده توسط سازمان
اطالعات سپاه ،ضمن تقدیر از عملکرد ضابطین
خاص گفت :وقت زیادی برای جمع آوری اطالعات
در این پرونده از سوی ضابطین صرف شده است
که با صدور دستور قضائی برای تسریع در تکمیل
تحقیقات و ارائه مستندات کامل ،امیدواریم این
پرونده هرچه زودتر با اتخاذ تصمیم نهایی در
دادسرا ،به دادگاه ارسال شود.

