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اخبار
آیا بازیکنان پرسپولیس هم محروم می شوند؟

باقری :کجای دنیا هیئت مدیره برای
تیم بازیکن می گیرد

هافبک استقالل می گوید اگر حرفی در
مورد شرایط باشگاه زده از سر دلسوزی بوده
است و به هیچ عنوان نیتی برای به حاشیه بردن
تیم نداشته است.
فرشید باقری در مورد کنارگذاشته شدن
از لیست استقالل به ورزش سه می گوید :اول
این را باید بگویم که در طول مدتی که در تیم
بزرگ استقالل بازی کرده ام همیشه منافع تیم
را به نفع شخصی ترجیح داده ام .شما به عنوان
کسی که از اخبار تیم مطلعید می دانید که در
این مدت که در استقالل بازی می کنم هم
با پیشنهاد خوبی روبرو شده ام اما همیشه به
پیراهنی که برتن کرده ام افتخار می کنم و هرگز
آن را با چیزی عوض نکرده ام.
او در مورد انتقادهایی که به نبود زمین
تمرین کرده بود هم می گوید :من از نظر شما
حرف بدی زده ام؟ اینکه استقالل نتواند قبل از
دربی تمرین تاکتیکی انجام بدهد از نظر شما
اتفاق خوبی است؟ من اگر انتقادی کردم از سر
دلسوزی بوده است و این حرفی بوده که تمام
بازیکنان هم آن را قبول دارند و حتی خود آقای
شفر در مصاحبه ها و پست های اینستاگرامی
اش به آن اشاره کرده بود .این حرفی است که
حتی سایر بازیکنان هم در مقاطع مختلف آن را
به زبان آورده بودند.
وی افزود :من دیروز دیدم که بازیکنان
پرسپولیس پست اینستاگرامی مشترکی منتشر
و به شرایط موجود انتقاد کردند .سوال من این
است که آیا اعضای هیئت مدیره پرسپولیس آنها
را اخراج می کنند؟بازهم می گویم اگر انتقادی
بوده به خاطر دوست داشتن استقالل بوده است
و اینکه تمام بچه ها فکر می کردند اگر ما زمین
تمرین داشتیم می توانستیم پرسپولیس را
شکست بدهیم و به صدر جدول برسیم.
فرشید باقری در پاسخ به این سوال که
گفته می شود اعضای هیئت مدیره استقالل
می خواهند او را تا پایان فصل کنار بگذارند
و حتی برای فصل بعد می خواهند در پست
او جانشین انتخاب کنند هم گفت :اگر من
بازیکن بدی بوده ام و نتوانسته ام از نظر فنی
خوب باشم خودم قبول می کنم و حرفی ندارم
و برای استقالل بزرگ آرزوی موفقیت می
کنم .فقط سوال من این است که کجای دنیا
اعضای هیئت مدیره تصمیم فنی می گیرند و
بازیکن جذب می کنند؟ از قدیم حتی زمانی
که در تیم های آماتور بازی می کردم هم
این سرمربی بود که در جذب بازیکن تصمیم
گیری می کرد نه اعضای هیئت مدیره .ما
االن  40درصد از قرارداد خود را گرفته ایم
و تنها  5بازی به پایان لیگ باقی مانده است.
ما وضعیت باشگاه را می دانیم و همه در کنار
هم به دنبال موفقیت تیم هستیم .
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شماره 2703

مهمترین تصمیم گیری اینروزهای باشگاه استقالل

10ستاره استقالل در صف تمدید یا جدایی

قرارداد  10بازیکن استقالل رو به پایان است
و باشگاه کار سختی را برای تمدید قرارداد این
بازیکنان پیش رو خواهد داشت.
بی دلیل نیست از هم اکنون شفر خواستار
تمدید قرارداد این بازیکنان شده است ،در حالی که
 5هفته به پایان بازی های لیگ برتر باقی مانده و
تیم باید در لیگ قهرمانان آسیا هم به میدان برود.
فصل گذشته و در پایان جام جهانی چند بازیکن
کلیدی و تاثیر گذار از جمله تیام از ترکیب تیم جدا
شدند و این ضربه جبران ناپذیری به استقالل زد.
شاید مانع شدن برای جدایی چند بازیکن از جمله
امید ابراهیمی و سید مجید حسینی غیر ممکن بود
اما می شد تیام را حفظ کرد .به خصوص که این
بازیکن در حال حاضر هم در صفحه شخصی اش از
عالقه به استقالل حرف می زند.
استقالل در این فصل در خیلی از دیدارها
ارایه گر بازی خوبی بود اما به دلیل عدم استفاده
از موقعیت ها امتیازات الزم را به دست نیاورد.
هر چند اینروزها به نظر می رسد پاتوسی نقش
تیام را به خوبی بازی می کند و این بازیکن می
تواند آینده خوبی را برای استقالل رقم بزند .در
سایه تمدید قرارداد این بازیکنان جذب مهره های
جدید هم باید مدنظر باشگاه باشد .استقالل این
فصل همان طور که اشاره شد روزهای سختی را
در نقل و انتقاالت پیش رو خواهد داشت و باید
در دو جبهه بجنگد .تمدید قرارداد بازیکنانی که
قراردادشان تمام شده و جذب بازیکنان جدید.
اشاره ای خواهیم داشت به شرایط و نام بازیکنانی
که قراردادشان رو به پایان است.
-1سیدحسین حسینی
آینده از آن سید حسین حسینی است .دروازه
بانی که رکورد گل نخوردن درلیگ برتر را در
اختیار دارد .طبیعتا او در بازار نقل و انتقاالت مورد
توجه تیم های زیادی قرارخواهد داشت اما اگر شفر
به او اطمینان خاطر دهد که برای دروازه استقالل
روی او حساب ویژه ای باز می کند بی میل نیست
در استقالل بماند .سید اینروزها آرام تر از همیشه
در درون دروازه استقالل عمل می کند و رفتارش
نیز حرفه ای تر شده است .این روند در سایه تالش
حتما به بهبود موقعیت این دروازه بان جوان در تیم
ملی هم منجر خواهد شد.
-2سیدمهدی رحمتی
سید مهدی رحمتی عالقمند است به فوتبال
خود در استقالل پایان دهد حتی اگر قرار باشد
در بازی های متمادی ذخیره سید حسین حسینی
بنشیند .این اتفاق در فصل جاری چند باری رخ
داده؛ از جمله در دو هفته اخیر و در بازی با تیم
های الهالل و سپاهان .مهدی رحمتی در چنین
شرایطی همیشه حرمت نگه داشته است و شفر به
همین خاطر بارها و بارها از او تشکر کرده است.
برای استقالل دو دروازه بان خوب بهتر از یک
دروازه بان خوب است به خصوص اگر در مواقع
نیمکت نشینی حاشیه سازی نکنند.

-3آرمین سهرابیان
بازی های خوبی از او در این فصل دیدیم .او در
بیشتر بازی ها در پست مدافع میانی چپ به میدان
رفته در حالی که پست تخصصی او مدافع چپ است.
آرمین با گذشت بازی های این فصل حاال تبدیل به
مهره باتجربه تری شده است و طبیعی است شفر روی
تمدید قرارداد او تاکید ویژه ای داشته باشد .اگر آرمین
با پیشنهاد خارجی مواجه نشود بعید است تصمیم به
ترک استقالل بگیرد به این خاطر که جایگاه خوبی در
ترکیب ثابت تیم دارد و این موضوع می تواند در تیم
ملی به هم به نفع او تمام شود.
-4پژمان منتظری
پژمان از تیم ملی خداحافظی کرده است تا
در فصل های باقی مانده از دوران بازیگری اش
با همه توان در خدمت تیم باشگاهی اش باشد.
پژمان که این فصل در استقالل در دو پست مدافع
میانی و مدافع راست بازی کرده طبیعی است هم
چنان مورد توجه شفر باشد .کاپیتان استقالل البته
در روزهای بحرانی عصای دست شفر بوده و با
صحبت هایی که با بچه ها داشت ،سعی کرد به
عنوان کاپیتان تیم را ریکاوری روحی و روانی کند.
ایفای این نقش البته که آسودگی خاطر سرمربی
تیم استقالل را به همراه داشته و به نظر می رسد
شفر رای به تمدید قرارداد پژمان دهد.
-5وریا غفوری
بهترین گزینه برای وریا استقالل است .به
خصوص که در ادامه مربی تیم ملی کی روش
نیست که به بهانه بازی در یک پست خاص او را به
تیم ملی دعوت نکند و از او بخواهد در پست دیگری
به میدان برود .حسن بازیکنانی چون وریا این است
که مدافع – هافبک گل زن هستند و این طور
نیست تنها به دنبال نفوذ و سانتر باشند .غفوری
میل به گلزنی دارد و به همین خاطر همیشه به

سمت داخل بازی می کند .طبیعی است یکی از
دغدغه های شفر در نقل و انتقاالت تابستانی تمدید
قرارداد این بازیکن باشد.
-6خسرو حیدری
خسرو حیدری اگر با پیشنهاد شفر برای تمدید
قرارداد خود مواجه شود قطعا در استقالل خواهد ماند
چون آرزوی هر بازیکنی در شرایط خسرو است که
فوتبالش را در تیم دوست داشتنی اش به پایان ببرد.
خسرو این فصل زیاد برای استقالل بازی نکرده است
و این طبیعی است .مهره های سرعتی تر و جوان تر از
او در ترکیب تیم حضور دارند و هر مربی دیگری هم
جای شفر بود همانند این مربی آلمانی از خسرو بازی
می گرفت .جالب اینکه حیدری در یک دو هفته اخیر
که با پیروزی های خوب تیم همراه بود در ترکیب
ثابت تیم بازی کرد.
-7روزبه چشمی
گاهی مصدومیت و گاهی محرومیت موجب
شده تا این فصل حضور روزبه چشمی در ترکیب
تیم استقالل خیلی پر رنگ نباشد .روزبه در
روزهایی که در صبای قم بازی می کرد چون در
یک پست به میدان می رفت بیشتر جلوه می کرد
اما در استقالل در دو پست بازی می کند و شاید
به همین خاطر دچار دوگانگی شده است .روزبه از
جمله بازیکنانی است که در بازار نقل و انتقاالت
با پیشنهادات خوبی از سوی سایر تیم ها مواجه
خواهد شد و طبیعی است شفر رای به تمدید
قرارداد این بازیکن دهد مگر اینکه باشگاه نظری
غیر از این داشته باشد.
-8امید نورافکن
امید نورافکن به طور قرضی به استقالل آمده
است و ابتدای فصل آتی باید منتظر تعیین وضعیت
خود از سوی باشگاه شارلوا باشد .اگر باشگاه بلژیکی
دستور به بازگشت کاپیتان تیم امید دهد امید

نورافکن چاره ای ندارد که استقالل را ترک کند.
در غیر اینصورت او در استقالل خواهد ماند چون
هم خودش تیم استقالل را دوست دارد و هم شفر
دوست دارد او در ترکیب تیم باقی بماند .کاپیتان
تیم امید بازی های مقدماتی جام ملت ها را پیش
رو دارد و این بازی ها می تواند سکوی پرتاب او در
فوتبال حرفه ای باشد.
-9علی کریمی
علی کریمی در جلوی خط دفاعی استقالل
به مهره مطمئنی تبدیل شده است و با این روند
می تواند تیم را به هدف نزدیک کند .نکته مهمی
که در بازی های امروز او دیده می شود این است
که در سایه گردش توپ به دروازه حریف نزدیک
می شود و در پی گلزنی است که این اتفاق در
بازی با سپاهان رخ داد .علی کریمی که یک فصل
ناموفق در فوتبال کرواسی داشت اگر با پیشنهاد
جالب توجهی از سوی تیم های خارجی روبرو نشود
طبیعتا دوست خواهد داشت که در استقالل بماند.
به خصوص که از بند مصدومیت های متوالی رهایی
پیدا کرده و می تواند برای بازی در تیم ملی هم
حساب ویژه ای باز کند.
-10آیاندا پاتوسی
شاید بتوان گفت گران ترین بازیکن استقالل
در حال حاضر است .نه از نظر مالی بلکه از نظر توان
فنی .او با عملکرد خوب خود در هفته های اخیر
یادآور تیام فصل گذشته است .هر چند استقاللی
ها دوست دارند ماجرای تیام در مورد پاتوسی تکرار
نشود و پاتوسی در تیم بماند .یک مهره خوبی
همانند پاتوسی در نوک خط حمله بازی بازی
های فصل آینده به خدمت گرفته شود استقالل
می تواند برای قهرمانی در لیگ برتر و هم چنین
موفقیت چشمگیر در لیگ قهرمانان آسیا حساب
ویژه ای باز کند.

اخبار
اسامی داوران هفته بیست و ششم لیگ برتر فوتبال؛

خورشیدی و سیدعلی برای پرسپولیس
و استقالل سوت می زنند

کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی
داوران دیدارهای هفته بیست و ششم لیگ برتر
فوتبال را اعالم کرد.
خورشیدی و سیدعلی برای پرسپولیس و
استقالل سوت می زنندبه گزارش خبرگزاری
صداوسیما به نقل از فدراسیون فوتبال ،اسامی
داوران به شرح زیر است:
*چهارشنبه  ۲۸فروردین ۹۸
ذوبآهن اصفهان -پرسپولیس تهران –
ساعت  – ۱۸ورزشگاه فوالد شهر داور :اشکان
خورشیدی کمک ها :رضا سخندان – محمد
راهی کمک داوران اضافی :سعید رحیمی مقدم
– علی بای داور چهارم :رضا قیم
استقالل تهران – ماشین سازی تبریز–
ساعت  – ۲۰:۱۵ورزشگاه آزادی تهران
داور :مهدی سیدعلی کمک ها :سعید
قاسمی – حمید سبحانیکمک داوران اضافی:
احمد محمدی – رضا عادل داور چهارم :فرهاد
فرهادپور
*پنجشنبه  ۲۹فروردین ۹۸
سایپا تهران -فوالد مبارکه سپاهان– ساعت
 – ۱۹ورزشگاه شهداء شهر قدس داور :وحید
کاظمی کمک ها :علی دودانگه – حمیدرضا
کنعانیکمک داوران اضافی :رضا کرمانشاهی –
عبدالنبی پورخلف داور چهارم :فرزاد بهرامی
نفت مسجدسلیمان -استقالل خوزستان–
ساعت  – ۱۹:۱۵ورزشگاه شهید بهنام محمدی
مسجد سلیمانداور :علی صفاییکمک ها:
محمدرضا منصوری – محمدعلی پورمتقیکمک
داوران اضافی :یاسر همرنگ – محمدرضا
تارخداور چهارم :بابک داوری
*جمعه  ۳۰فروردین ۹۸
تراکتورسازی تبریز -پیکان تهران– ساعت
 – 17۱۸ورزشگاه یادگار امام تبریز داور :موعود
بنیادی فرکمک ها :قهرمان نجفی – براتعلی مولوی
کمک داوران اضافی :کمیل غالمی – پیمان فرخی
مهر داور چهارم :بابک عباسقلی زاده
پارس جنوبی جم -سپیدرود رشت– ساعت
 –۱۹ورزشگاه تختی جم داور :کوپال ناظمی
کمک ها :تورج عیوض محمدی – ایوب غالمزاده
کمک داوران اضافی :مهدی مرجانزاده – جواد
رحیم زاده داور چهارم :مهدی شفیعی
نساجی مازندران -پدیده مشهد – ساعت
 – ۱6ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر داور:
محمدحسین زاهدی فردکمک ها :علی میرزابیگی
– عسگر محمدیکمک داوران اضافی :رضا مهدوی
– محمدباقر پورباقر داور چهارم :عباس پورحیدری
فوالد خوزستان -صنعت نفت آبادان– ساعت
 – ۱۹:۱۵ورزشگاه اختصاصی فوالد اهوازداور:
روح اهلل شریفی کمک ها :محمد عطایی – اسد
حاج محمدیکمک داوران اضافی :حسین زمانی –
حسین زیاریداور چهارم :هادی طوسی

