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واکنش

باشگاه استقالل به
درگذشت دختر
آبی

باشگاه استقالل به خبر درگذشت سحر خدایاری ملقب به دختر آبی واکنش نشان داد.

ســیدجالل حسینی و حسین ماهینی کاپیتان های پرســپولیس به درگذشت هوادار استقالل واکنش نشان

به گزارش ورزش ســه ،شب دوشنبه سحر خدایاری که به دلیل حضور در استادیوم و دستگیر شدنش ،دست به خودسوزی

دادند.

زده بود ،درگذشت .باشگاه استقالل به این اتفاق تلخ واکنش نشان داد و پیام تسلیت برای خانواده آن مرحوم فرستاد:

به گزارش ورزش سه ،در روزهای اخیر مورد بحث ترین اتفاق فوتبال ایران موضوع سحر ،دختر آبی بود که

«خانواده محترم خدایاری؛

ســر منشأ خودسوزی و سپس مرگش ،ممانعت از ورود به استادیوم و سپس تشکیل پرونده قضایی بود .از

درگذشت تلخ و غمانگیز فرزند دلبندتان ،خانم «سحر خدایاری» موجب اندوه و تأسف فراوان مجموعه باشگاه استقالل و به

دوشــنبه که خبر درگذشت او منتشر شد ،بسیاری از اهالی فوتبال و سینما به این اتفاق واکنش نشان دادند

خصوص هواداران این تیم گردید .این ضایعه را به شما و همه بستگان داغدار تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال رحمت

که از جمله آن ها می توان به سعید آذری ،آناهیتا همتی و ...اشاره کرد.

و مغفرت الهی برای ایشان و صبر و اجر و سالمتی برای شما ،بازماندگان و طرفداران فوتبال مسئلت میکنیم».

دیروز ســیدجالل حســینی کاپیتان تیم پرسپولیس و ستاره ســابق تیم ملی نیز با انتشار یک استوری در

در این بین بازیکنانی مثل فرشــید اسماعیلی ،داریوش شجاعیان ،وینفرد شفر ،علی فتح ا ..زاده ،وریا غفوری ،فرشید باقری،

اینســتاگرام خود و تصویری از ورزشــگاه خالی آزادی ،به جان باختن دختر آبی پرداخت .همچنین حسین

حنیف عمران زاده ،میالد زکی پور ،روح ا ...باقری،کاوه رضایی و ...با انتشــار پست هایی در صفحه اینستاگرام خود نسبت به

ماهینی در توئیتر خود با هشتگ دختر آبی و استفاده از کاریکاتور عمر مومانی ،به این موضوع واکنش نشان

این اتفاق واکنش نشان دادهاند.

داد.

شکست سنگین تیم ملی
امید با فرهاد مجیدی مقابل
ازبکستان

تیم ملــی فوتبال امیــد ایران در دومیــن دیدار
تدارکاتی خود برابر ازبکســتان با نتیجه چهار بر
یک شکست خورد.
تیم ملی فوتبال امید که ســرمربیگری آن را فرهاد
مجیدی برعهده دارد از ســاعت  ١٩در ورزشگاه
پاختاکور تاشــکند برابر ازبکستان قرار گرفت که
این مسابقه تدارکاتی با نتیجه چهار بر یک به سود
تیم میزبان تمام شد.
مهدی قائدی زننده تنها گل ایران بود.
نخستین بازی دو تیم روز جمعه با برد یک بر صفر
ازبکستان به پایان رسیده بود.تیم امید بعد از این
بازی ،شامگاه سهشنبه به تهران باز گشت.

واکنش نایب رئیس  IWFبه
اولین حضور بانوان ایرانی
در وزنهبرداری قهرمانی
جهان
نایب رئیس فدراسیون جهانی وزنهبرداری نسبت
به اولین حضور بانوان وزنهبردار ایران در مسابقات
قهرمانی جهان واکنش نشان داد.
به گزارش ایســنا ،مسابقات وزنهبرداری قهرمانی
جهــان  ۲۰۱۹از  ۲۷شــهریور در تایلنــد آغاز
میشــود .ایران برای نخستین مرتبه در نظر دارد
بانوان را به مســابقات بزرگســاالن جهان اعزام
کند.
در لیست اولیه هم نام پنج وزنهبردار از ایران وجود
دارد و البته عراق هم در نظر دارد در بخش بانوان
نماینده اعزام کند.
اورســا پاپاندرئا ،نایب رئیس فدراسیون جهانی
وزنــه بــرداری ( )IWFدر واکنش بــه وجود نام
بانوان وزنه بردار ایران و عراق در فهرســت اولیه
مســابقات گفت :من برای زنان در ایران و عراق
بسیار خوشــحالم .ما زنان بیشتری از غرب آسیا
را در مســابقات جهانی خواهیــم دید و همچنین
کشــورهای بیشتــری در بخش زنان شــرکت
خواهنــد کرد .خوشــحالم که بــهزودی آنها را
خواهم دید.

اعالم داوران هفته پنجم
لیگ دسته اول فوتبال

اســامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته
پنجم لیگ دسته اول فوتبال از سوی کمیته داوران
مشخص شد.
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال ،اسامی داوران
به شرح زیر است:
* یکشنبه  ۲۴شهریور ۹۸
قشقایی شــیراز -فجرسپاسی شــیراز  -ساعت
 ۱۶:۳۰ورزشگاه حافظیه شیرازمهدی مرجان زاده  -جعفر مهاجر  -داریوش صابر
مطلق  -عباس مهدی زاده
سرخپوشان پاکدشت  -مس رفسنجان  -ساعت
 - ۱۷ورزشگاه شهدا اسالمشهر
کمیل غالمی  -عسگر محمدی  -موسی مه آبادی
 عبدالحسین باستانشهرداری تبریز -سپیدرود رشت  -ساعت ۱۷:۱۵
 ورزشگاه یادگار امام(ره) تبریزامیر ایار  -صادق رســتمی  -سجاد نجفی نژاد -
سجاد یاری
آلومینیوم اراک  -استقالل خوزستان  -ساعت ۱۷
 ورزشگاه امام خمینی اراکعلــی اصغر مومنی  -اســماعیل احمدی  -عباس
شیرزادی  -مسعود حقیقی
داماش گیالنیان  -مس کرمان  -ساعت - ۱۷:۱۵
ورزشگاه سردار جنگل رشت
ناصر جنگی  -ایوب غالمزاده  -حســین گلشنی -
مهدی جبرئیلی
رایکا بابل  -گل ریحان البرز  -ســاعت - ۱۶:۴۵
ورزشگاه هفتم تیر بابل
وحید صالحی  -مجید ســربندی  -رضا بابارئیسی
 مصطفی بینشملوان انزلی -خوشــه طالیی ساوه  -ساعت - ۱۷
ورزشگاه تختی انزلی
روح اله شریفی  -مرتضی هوشیار  -ناصر رحیمی
 وحید زمانینیروی زمینی تهران  -نود ارومیه  -ســاعت - ۱۷
ورزشگاه غدیر تهران
عنایت قوچ کانلــو  -رحیم حاجیلو  -علی رعیت -
سعید لهراسبی
آرمان گهر سیرجان  -بادران تهران  -ساعت ۱۷
 ورزشگاه امام علی(ع) سیرجانمحمدعلــی
علیمحمــدی
کیــوان
رضایــی  -میــاد قاســمی  -مهــدی
اجاقی.
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کاپیتانهای
پرسپولیس :روحت
شاد دختر آبی!

تبریک سایت جهانی برگزاری المپیک

به بسکتبال ایران جهت صعود به المپیک 2020توکیو
توئیتر رســمی برگزاری مســابقات المپیک
صعود ایرانی بــه المپیــک  2020توکیو را

ملی بــه المپیک  2020انگیــزه را در جامعه
بسکتبال حفظ کرد.

پس از آن اردوهای منظــم و مفید برای تیم
ملی در نظر بگیریم .تجربه خوبی در بازیهای

توکیو را تبریک گفت.
* حدادی بهترین بازیکن دیدار ایران با
فیلیپین شد
ستاره تیم ملی کشورمان در دیدار با فیلیپین
امتیازآورترین بازیکن میدان شد.
تیم ملی بســکتبال کشورمان در آخرین بازی
خود در جام جهانی بســکتبال مقابل فیلیپین

خوب شــروع کردیم شاید اگر اختالف به 18
نمیرســید و کمتر بود ما بهتر میتوانستیم
بازی را مدیریت کنیم .آن باخت اثرات روحی
بدی روی ملیپوشــان بسکتبال گذاشت و به
همین دلیل در دیدار با تونس هم نتوانســتیم
ارزشهای خودمان را نشان دهیم.
وی گفت :ارزشهای بســکتبال ایران مقابل

المپیک در نشســت خبری بعد از بازی گفت:
با تفاضل خوبی فیلیپین را شکســت دادیم.
افتخار بزرگی به دســت آوردیــم و المپیکی
شدیم .این اتفاق بزرگ را به همه مردم ایران
تبریک میگویم.
او افــزود :فیلیپین توانایی کســب امتیازات
زیادی داشــت .الزم بود ما هم اختالف امتیاز

تبریک گفت.
تیم ملی بســکتبال کشورمان به لطف برتری
مقابــل فیلیپین و با توجه به شکســت چین
مقابل نیجریه به عنوان تیم اول آســیا راهی
مسابقات المپیک  2020توکیو شد.
ســایت و توئیتر رسمی مســابقات المپیک
 2020توکیو با انتشار عکسی از شادی حامد
حدادی ضمن تبریک بــه بلند قامتان ایرانی
صعود تیم ملی بســکتبال به المپیک 2020

به برتری  95بر  75رســید و راهی المپیک
توکیو شد.

تدارکاتی داشتیم و باید آن را برای المپیک هم
تکرار کنیم و بهتر شویم.
* شاهینطبع :بسکتبال افتخار بزرگی به
دست آورد
ســرمربی تیم ملی کشــورمان پس از پایان
بازی با فیلیپین گفت :با کسب سهمیه المپیک
بسکتبال ایران افتخار بزرگی به دست آورد.
مهران شــاهین طبــع ســرمربی تیم ملی
بســکتبال کشــورمان پس از کسب سهمیه

تیم بسکتبال کشورمان در آخرین بازی خود
در جام جهانی  2019با پیروزی مقابل فیلیپین
به لطف شکســت چین برابــر نیجریه جواز
حضور در المپیک  2020توکیو را کسب کرد.
عبــاس آقاکوچکی مربی ســابق تیم ملی و
کارشناس بســکتبال ایران در مورد عملکرد
تیم ملــی در جام جهانی اظهار داشــت :ما
شروع بدی در مســابقات نداشتیم بلکه نوع
باختمان بد بود ما مســابقه را با پرتوریکو را

اسپانیا نمایش داده شد و شکل واقعی تیم ما

در پایان این مســابقه حامد حدادی با کسب
 19امتیــاز 7 ،ریباند و تأثیرگــذاری  22به
عنوان امتیارآورترین و بهترین بازیکن میدان
شناخته شد.
همچنین صمد نیکخواه بهرامی با  ،17محمد
جمشیدی با  16و بهنام یخچالی با  14دیگر
نفرات پرامتیاز ایران بودند.

* کارشناس بســکتبال ایران :صعود تیم
ملی به المپیک  2020انگیزه را در جامعه

در ایــن دیدار بود .بچههای ما رفته رفته نظم
کاری خوبی پیدا کردند و روحیهشان بازگشت
و با نمایش خوبی که مقابل اســپانیا داشتیم
انگیزه بچهها برای ادامــه کار باالتر رفت و
توانستیم برابر آنگوال و فیلیپین هم بازیهای
خوبی را انجام دهیم.
آقاکوچکی با اشاره به صعود ایران به المپیک
گفت :حیــف بود کــه این تیم بــه المپیک
نمیرفت؛ خوشــبختانه با این اتفاق انگیزه

ایران بود که موفقیت را به دســت آورد .این
شایستگیهای بسکتبال ما را میرساند.
وی تأکید کــرد :از االن باید بــرای المپیک
سرمایهگذاری و برنامهریزی کنیم حدود یک
ســال وقت داریم و باید بتوانیم تیم خوبی را
راهی این مسابقات کنیم .این تیم حرفهای
زیــادی برای گفتن دارد و قطعــاً تجربه برد
و باختهــا در جام جهانی کمــک زیادی به
ما میکنــد و نباید دیگر باختهــای مقابل

جام جهانی نتوانست راهی المپیک شود و این

ابتدا لیگمان را پویــا کنیم و اهمیت دهیم و

در جامعه بسکتبال حفظ شد .چین با آن همه
سرمایهگذاری سازماندهی و با وجود میزبانی

بسکتبال حفظ کرد
کارشناس بســکتبال ایران گفت :صعود تیم

پرتوریکو و تونس تکرار شود.
مربی سابق تیم ملی بسکتبال عنوان کرد :باید

را به حدی برسانیم که در صورت باخت چین
سهمیه المپیک بگیریم .توجه ما به بازی چین

و نیجریــه هم بود .وقتــی فهمیدیم چین از
حریف خود عقب تر است انگیزه گرفتیم.
شــاهین طبع ادامه داد :شیوه جدید برگزاری
مســابقات فیبا کیفیت رقابت ها را افزایش
داده است و فرصتی به تیم ها می دهد تا کار
خــود را ادامه دهند .خدا با ما بود و  ۲پیروزی
کسب کردیم.

سرمربی تیم ملی بسکتبال درباره بازی ندادن
به میثــم میرزایی درجام جهانی تصریح کرد:

این موضوع فقط فنی بود و مســئله دیگری
وجود نداشت.

قرارداد بیرانوند امضا نشده!

انصاریفرد :اجرای قانون  90به  10امکانپذیر نیست
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس گفت :وقتی رابطهای برای
شناسایی هواداران وجود ندارد ،اجرای قانون  90به  10شدنی
نیست.
محمدحسن انصاریفرد در گفتوگو با برنامه تهران ورزشی در
مورد این که آیا برانکو ایوانکوویچ به درخواست مصالحه باشگاه
پرســپولیس پالس مثبت داده ،گفت :بله ،مکاتباتی با او و مدیر
برنامههایش داشــتیم و اعالم آمادگی کردیم که این موضوع
دوستانه و بدون مراجعه به فیفا حل شود .جای ما در فیفا نیست
که رو در روی هم قرار بگیریم .این موضوع را انعکاس دادیم و
قرار است با حضور خودش و مدیر برنامهاش جلسهای بگذاریم
و بتوانیم تامین مالی کنیم .امیــدوارم که تفاهم کنیم و پول را
پرداخت کنیم.
انصاریفرد در مورد این که مدیرعامل باشگاه تراکتور از بیرانوند
شکایت کرده و معتقد است که او باید اخالقش را اصالح کند،
گفت :از نظر ما قضیه بیرانوند هیچ مشــکلی ندارد .این قضیه
برای ما تمام شــده و مشــکلی در کمیته انضباطی ندارد .هیچ
گزارشی از داور و مرجع رسمی ارائه نشده و من هم نمیخواهم
در مورد آن صحبت کنم.
وی در مــورد اینکه انتشــار برخی فیلمها باعث ســوءتفاهم
میشــود ،گفت :ما مورد خاصی از بیرانونــد ندیدیم ،حتی او
بزرگوارانه عذرخواهی کرده؛ بنابراین دامن زدن به این داستان
موردی ندارد .علیرغم اینکه توهینهای زیادی به او شد اما او

خویشتنداری کرد و باید از او تشکر کنم.
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در مورد جلسهای که با وزیر
ورزش برگزار کرده بــود ،گفت :به هر حال وزیر ورزش رئیس
مجمع ما است .یک جلسه عادی بود که در مورد وضعیت باشگاه
برگزار کردیم .جناب فتحی هم از این جلســات با وزیر ورزش
دارند .یک جلســه عمومی و برنامهریزی شده است که هر چند
وقت یک بار برگزار میشود.
انصاریفرد در مورد ناراحتی علی علیپور و بحث رفتن او گفت:
کال بحث رفتن علیپور منتفی شده ،او یکی از ارکان تیم ماست و
ما به او احتیاج داریم .از هواداران میخواهم از او حمایت کنند.
قرار است امروز به دفتر من بیاید و در مورد قرارداد باهم تفاهم
کنیم.
وی در مورد کمک باشگاهها به راهنمایی هواداران برای حضور
در ورزشگاه گفت :ما جلسات خیلی خوبی را با جناب کریمی که
مسئولیت این کار را دارد برگزار کردیم .برنامههایی را هماهنگ
کردیم که در آینده آن را به اطالع هواداران میرسانیم .همچنین
اسپانسر هم قرار است در این راه به ما کمک کند.
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در مورد اینکه آیا تقسیمبندی
تماشــاگران به صورت  90به  10در مســابقات فوتبال ایران
امکانپذیر است ،گفت :با وضعیت فعلی این موضوع امکانپذیر
نیســت مگر اینکه همه باشگاهها هوادارانشــان را شناسایی
کنند و بــه آنها کارت هواداری بدهند .مــا برنامه خوبی داریم

که این کار را انجام بدهیم ،اما وقتی رابطهای برای شناســایی
هواداران وجود ندارد ،این کار شدنی نیست .هواداران اص ً
ال قابل
شناسایی نیستند ،چطور میخواهیم تشخیص بدهیم چه کسی
پرسپولیسی است و چه کسی استقاللی.
انصاریفرد در مورد تمدید قرارداد علیرضا بیرانوند گفت :تمدید
قرارداد او امضا نشده اما ما تفاهم کردیم مبلغ  700هزار دالر بر
سر جای خودش باقی است .بعد از بازگشت بیرانوند به ایران
اگر راغب باشد تمدید قرارداد را انجام میدهیم.
وی در مورد این که گفته میشــود قرار است افشین پیروانی
جای محسن خلیلی را به عنوان سرپرست تیم بگیرد ،گفت :فع ً
ال
و در حال حاضر هیچ برنامهای برای این کار نداریم.
مدیرعامل باشگاه پرســپولیس در مورد نامهای که برای تغییر
نام باشگاه به ســازمان لیگ دادند ،گفت :با توجه به اینکه نام
باشگاه ما در ثبت شرکتها پرسپولیس است ،در بعضی از جاها
به عنوان پیروزی نام برده میشــود ،به همین خاطر مشــغول
انجام هماهنگیهای الزم هستیم تا در همه جا از نام پرسپولیس
استفاده شود.
انصاریفرد در مورد اینکه آیا استقالل هم می تواند نام باشگاه
را به اســتقالل ایران تغییر دهد ،گفت :این موضوع بستگی به
خودشان دارد.
وی در پاسخ به این سؤال که آیا درست است که نام گرشاسبی
در ثبت شــرکتها هنوز بــه عنوان مدیرعامل پرســپولیس

درج شــده ،گفت :بله ،در روزنامه رســمی فع ً
ال نام ایشان به
عنوان مدیرعامل پرســپولیس وجود دارد که مشــغول انجام
هماهنگیهای الزم برای تغییرات هستیم.
مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس در مورد حساب مسدودشده
گرشاســبی افزود :این اتفاق برای هــر مدیرعاملی که در دو
باشگاه استقالل و پرسپولیس حاضر است ممکن است بیفتد،
اما در حال انجام کارها و اقدامات الزم هستیم که از این به بعد
برای من و دیگران این اتفاق نیفتد.
انصاریفرد در پاسخ به این سؤال که ممکن است با درخواست
کالدرون بازیکنی جذب شود ،تصریح کرد :ظرفیت ما پر است و
نمیتوانیم تا نیمفصل جابجایی داشته باشیم .در نیم فصل هم
با نظر سرمربی اگر قرار باشد بازیکنی اضافه شود ،یک بازیکن
باید خارج شود و تا او نخواهد جابجایی نداریم.
وی در مورد اینکه در زمان حضورش در سازمان لیگ فوتسال
آیا نمیشد اقداماتی انجام شود که پاداش تیم فوتسال بانوان
پرداخت شــود ،گفت :وظیفه من چیــز دیگری بود .من رئیس
سازمان لیگ فوتســال و رئیس کمیته فنی بودم و این موضوع
در حیطــه اختیارات من نبود ،اما به هر حــال بازیکنان با ما در
ارتباط بودند .یک سری مشکالت در فدراسیون فوتبال به خاطر
تحریمها وجود دارد و در مضیقه مالی هستند؛ چراکه نمیتوانند
پولهای فیفا و  AFCرا منتقل کنند .اگر این مشــکل حل شود،
پاداش آنها نیز پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در پاسخ به این سؤال که آیا در
حال حاضر چیز جدیدی به مدیریت فوتبال ما اضافه شده است،
اظهار داشت :به هر حال شرایط باشگاهداری با توجه به اینکه
ردیف بودجه نداریم و دولت حتی یک ریال نمیتواند کمک کند،
بسیار سختتر شــده ،رقمهای قراردادها باالتر رفته ،اما باید
تالش کنیم در این شرایط سخت بتوانیم از طریق اسپانسرها
منابع مالی را تامین کنیم .این تالش در حال انجام اســت تا
بتوانیم از این میدان دشوار سربلند بیرون بیاییم.

میترسم عدد بدهیهای استقالل را بگویم!

کامران منزوی 89 :مورد از  90مورد کسب مجوز حرفهای را حل کردیم

عضو هیأت مدیره باشــگاه اســتقالل گفــت :دریافت مجوز
حرفهای حدود  90آیتم دارد که  89آیتم آن حل شده و فقط یک
مورد باقی مانده که طلب بازیکنان قدیمی است که این موضوع
هم تا روز چهارشنبه که آخرین فرصت است حل خواهد شد.
کامران منزوی در خصوص هیأت مدیره استقالل گفت :با خروج
آقای سعادتمند تکلیف هیأت مدیره استقالل را وزیر ورزش و
رئیس مجمع مشــخص خواهد کرد که چه کســی جانشین
سعادتمند میشود.
وی در خصوص اینکه آیا تکلیف شــفر با باشــگاه استقالل
مشخص شده اســت یا خیر گفت :هنوز پرونده وی باز نشده

است ،همان زمان که شــفر جدا شد فتحی گفت مشکل حل
میشــود .حاال که شــفر با تیم جدید قرارداد بســته دردسر
استقالل کمتر خواهد شــد چون شفر استقالل را دوست دارد
و برای هواداران احترام قائل اســت .انشاءا ...این مشکل هم
به زودی حل خواهد شد.
عضو هیأت مدیره باشگاه استقالل در خصوص اینکه طلب شفر
از باشگاه استقالل چقدر اســت ،گفت :رقم دقیقی مشخص
نیست چون یکســری جرایم هست که باشگاه آنها را در نظر
گرفته است .مصوبات جلســات هیأت مدیره قبلی هم در این
مورد هست که باید رسیدگی شــود .من رقم دقیقی نمیدانم
چون اگر حرفی بزنم می شــود یک ســند .بحث اصلی شفر
مربوط به فصل دوم قرارداد او است که یک میلیون و دویست
هزار دالر بوده و این مسئله با توجه به قرارداد این مربی با بنی
یاس باید در نظر گرفته و در نهایت حل شود.
منزوی در خصوص مشکالت استراماچونی در تهران و اینکه به
نظر میرسد این مربی کمی عصبی است ،گفت :استراماچونی
مربی بسیار بزرگی است .کسی که به سرمربیگری اینترمیالن
میرسد نمیتواند مربی کوچکی باشــد .او تعصب خاصی به
کارش دارد و بسیار جدی است اما متأسفانه ما صبور نیستیم
و اجازه نمیدهیم کسی که از یک کشور حرفهای آمده راحت با
تمرکز کارش را انجام بدهد .استراماچونی حتی باید با سیستم
ترافیک تهران هم آشــنا شــود .این رانندگی که ما میکنیم
در هیچ کجای دنیا نیســت .او تازه  3ماه اســت که به تهران
آمده و متاسفانه با شرایطی که داریم حاشیه به حاشیه اضافه

می شــود .مث ً
ال لیگ تعطیل میشــود یا خیلی اتفاقات دیگر
میافتد اما در مجموع با درایتی که همکاران ما دارند این روابط
عادی میشود .هر خواســته ای که استراماچونی داشته باشد
ما باید آنها را اجابت کنیم .حضور میلیچ و دیاباته در اســتقالل
صد در صد خواسته این مربی بود و اگر او بازیکن دیگری هم
بخواهــد حتماً برای جذبش اقدام میکنیم .اگر شــما االن به
مجموعه انقالب بروید متوجه میشوید که ما شرایط خوبی از
نظر زمین تمرین داریم و اجازه ندادیم اتفاقات ســال گذشته
تکرار شود .زمین دیگر ما هم ورزشگاه نفت تهرانسر است و
به صورت مستمر در حال استفاده است .در مورد استراماچونی
و فتحی هم اعتقاد دارم باید یکدیگر را بشناســیم و آرام آرام
اخالقهای طرفین دست هم میآید.
وی در خصوص جذب روزبه چشــمی گفت :با هماهنگی هایی
که صورت گرفت و با درخواســت استراماچونی باشگاه با این
بازیکن قرارداد یک ساله قرارداد بست و از امروز به تمرینات
اضافه میشــود .این مربی برای  2پست به چشمی نیاز دارد.
ظاهرا مربی تیم ما در پست هافبک دفاعی و دفاع وسط به این
بازیکن نیاز دارد .هر بازیکنی آرزو دارد یک روز سطح باالتر از
فوتبال کشورش را تجربه کند ولی او در نهایت ترجیح داد یک
سال دیگر در استقالل بماند.
عضــو هیأت مدیره اســتقالل در پاســخ به این ســؤال که
ظاهرا ً ســرمربی این تیــم تأکید روی جذب یــک مهاجم و
هافبک هجومی دارد ،گفت :سیاســت باشــگاه این اســت
هر درخواســتی که اســتراماچونی داشــته باشــد را عملی

کنیم .قطعــاً اگر او بازیکنی را بخواهد بــرای جذب آن اقدام
خواهیم کرد.
وی با اشاره به فعالیت اعضای هیأت مدیره استقالل گفت :ما
از  2هفته پیش کار بسیار ســنگینی داشتیم و شبانه روز کار
کردیم که ابتدا مجوز بازی  4بازیکنمان را بگیریم .بخش دیگر
کار ما هم بابت پرداخت طلب بازیکنانمان بود که این موضوع
هم انجام شد و بخشی از طلب بازیکنان پرداخت شد و بخش
دیگری هم طی روزهای آینده پرداخت میشود .در مورد مجوز
حرفهای هم باید بگویم که ظاهرا ً در ایران اینگونه باب شــده
که اگر طلب بازیکنان قدیمی را بدهید مجوز صادر میشــود
اما دریافت این مجوز حــدود  90آیتم دارد که همگی در حال
پیگیری است 89 .آیتم دریافت مجوز حرفهای توسط باشگاه
استقالل حل شده و فقط یک مورد باقی مانده که طلب بازیکنان
قدیمی استقالل است که این موضوع هم تا روز چهارشنبه که
آخرین فرصت استقالل است حل خواهد شد .مدارک این کار
هم جمع آوری شده و قرار است تا روز  5شنبه به  AFCتوسط
فدراسیون فوتبال ارسال شود.
منزوی در خصوص اینکه ظاهرا ً استقاللیها فرصت ندارند و با
توجه به تعطیالت خطر این باشگاه را تهدید میکند ،گفت :آن
 2روزی که دوســتان ما گفتند  2روز اداری بود .ظاهرا ً خیلیها
دوست دارند استقالل و پرسپولیس را زودتر از آسیا حذف کنند
و چنین حرفهایی را مطرح میکنند .ما حدود  3.5میلیارد بدهی
داریم اگر چه بدهی کل باشــگاه بیشتر از این عددها است اما
برای دریافت مجوز امسال باید  35میلیارد ریال پرداخت کنیم.

عضو هیأت مدیره استقالل در پاسخ به این سؤال که کل بدهی
این باشگاه چقدر است ،گفت :بدهی بســیار زیاد است ،اگر
بخواهم عدد و رقم را بگویم خودم هم میترســم! از سال 48
تا امروز بدهی مالیاتی زیاد داریــم که با کمک وزارت ورزش
این مشکل حل میشــود .فتحی در دوران مدیریتش بین 10
تا  15میلیارد تومان از بدهیهای گذشــته استقالل را پرداخت
کرده اســت .امیدوارم در دوران این مدیریت حداقل بدهی بر
جای نگذاریم.
وی در خصــوص اینکه ظاهرا ً برخی اعضــای هیأت مدیره با
اســتراماچونی زاویه دارند ،گفت :مطرح شــدن این موضوع
کمال بی انصافی اســت .مث ً
ال در مورد آقای ماجدی بگویم که
نمیدانم اگــر ماجدی و اســتراماچونی در خیابان یکدیگر را
ببینند آیا سرمربی استقالل ماجدی را میشناسد یا خیر؟یکی
از بازیکنان قدمی ما گفته بود همه در هیأت مدیره با هم اختالف
دارند .ما این روزها از ســاعت  5بعدازظهر تا پاســی از شب
در کنار هم در حال کار برای باشــگاه هستیم .شاید برخی ها
از قیافه فتحی خوششــان نمیآید و او چهره خوبی ندارد! اگر
االن بــه آقای خلیل زاده زنگ بزنید و ســؤال کنید او میگوید
هر تصمیمی بگیرد مورد موافقت جمع است چون بدون تعامل
نمیشود کار کرد .من خواهش میکنم استقالل و پرسپولیس
را مثل یک جامعه بدانید .مث ً
ال وقتی مشــکالت اقتصادی روی
جامعه اثــر میگذارد طبعاً روی این  2باشــگاه هم اثر منفی
خواهد داشت .البته هوادار استقالل مطالبه دارد و آنها تاج سر ما
هستند.

