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پاسخ ستاره
شماره  8استقالل به
یک اتهام بزرگ!

* در اقدامی عجیب بعضــی از صفحات هواداری
استقالل در فضای مجازی اینطور عنوان کردند که
اسماعیلی مغرور بازی کرده و در فکر کار تیمی نبوده
است
ستاره شــماره  8استقالل می گوید او هرگز با غرور در
زمین بازی نکرده است و تنها با خواسته سرمربی تیم
در زمین بازی کرده است.
فرشید اســماعیلی بی تردید یکی از بهترین بازیکنان
اســتقالل در بازی با العین بود ،او در یک صحنه ســه
بازیکن العین را به زیبایی جا گذاشــت و ضربه اش با
سوپر واکنش خالد عیســی به کرنر رفت .او همچنین
یک شوت هم از پشــت محوطه جریمه روی موقعیتی

که خودش ایجاد کرده بود زد که این شــوت به بیرون
از دروازه رفت .به جز این اسماعیلی در نیمه دوم بازی
هماهنگ و ایده آلی با  3بازیکن خارجی تیمش داشت
که حاصل آن به دست آمدن چند موقعیت ایده آل گلزنی
بود.
اما در اقدامــی عجیب بعضی از صفحــات هواداری
اســتقالل در فضای مجازی اینطور عنوان کردند که او
مغرور بازی کرده و در فکر کار تیمی نبوده است ،اتفاقی
که ستاره شــماره  8استقالل را به شدت ناراحت کرده
است.
فرشید اســماعیلی در این باره به ورزش سه گفت :در
این سال ها که در اســتقالل بازی کرده ام هدفی جز
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موفقیت استقالل نداشته ام ،بازی های زیادی را با وجود
مصدومیت در زمین بازی کردم و این ها هیچکدام منتی
نیست چون من عاشق پیراهن استقالل هستم و همیشه
در زمین از جان مایه می گذارم.
او ادامــه داد :مــن هرگز با غــرور در زمیــن بازی
نمی کنم .در بازی شــب گذشــته آقای شــفر از من
خواستند که دریبل بزنم تا نظم دفاعی خط دفاع حریف
به هم بخورد و ما بتوانیم راحت تر موقعیت سازی کنیم.
من فقط خواسته ســرمربی را اجرا کردم وگرنه بارها
گفته ام که پاس دادن را بیشتر از گل زدن دوست دارم.
هافبک شــماره  8تیم فوتبال اســتقالل در مورد بازی
با العین گفــت :نیمه اول بازی پایاپــای بود و دو تیم

مربی تیم ملی نوجوانان مشخص شد

پنجعلی:

شانس پرسپولیس برای صعود هرگز کم نشده است

به زودی حســین عبدی به عنوان ســرمربی جدید تیــم ملی نوجوانان
تمرینات این تیم را آغاز خواهد کرد تا تیم زیر  16سال پسران ایران را
برای حضور در بازی های مقدماتی جام ملت ها آماده کند.
پیش از این هدایت تیم برعهده عباس چمنیان بود که یک دوره بســیار
موفق در تیم ملی نوجوانان داشت و یک دوره ناموفق .او به همراه تیم ملی
نوجوانان در جام ملت ها بر سکوی دوم ایستاد و در جام جهانی تا مرحله
یک چهارم نهایی پیش رفت اما در دور دوم تیم او در مرحله گروهی جام
ملت ها حذف شــد .حسین عبدی در یکی دو سال اخیر به عنوان مشاور
فنی در تیم های ملی فوتبال بانوان مشغول بکار بود .انتخاب حسین عبدی
به عنوان سرمربی تیم ملی نوجوانان از سوی کمیته فنی فدراسیون فوتبال
صورت گرفت و به زودی این خبر به طور رســمی اعالم می شود .پیش
از این هدایت تیم ملی جوانان به سیروس پورموسوی محول شد با این
توضیح که کارنامه این مربی لیگ برتری در فوتبال پایه قابل دفاع است.

پیشکسوت تیم پرسپولیس اعتقاد دارد اشتباه داور مسابقه باعث شکست
این تیم شده و نمایش شاگردان برانکو ایوانکوویچ خوب بوده است.
پرسپولیس شب سه شنبه در ثانیه های پایانی مقابل السد یک گل آفساید
دریافت کرد و در حالی که می توانست یک تساوی ارزشمند از بازی بیرون
از خانه کسب کند ،با اشتباه داوران با یک گل شکست خورد تا رویاهایش
برباد برود.
محمد پنجعلی پیشکسوت ســرخ های پایتخت درباره شکست این تیم
در قطــر به ایرنا گفت :پرســپولیس در این دیــدار موقعیت های زیادی
برای گلزنی داشت اما متأسفانه مهاجمان از آنها استفاده نکردند .عملکرد
پرسپولیس مقابل السد عالی بود و متأسفانه فقط به خاطر اشتباه داور بازی
را واگذار کردیم.

نورافکن و آذری به اردوی تیم امید رفتند

دو بازیکن امید استقالل به جمع شــاگردان کرانچار اضافه شدند .امید
نورافکن و رضا آذری دو بازیکن تیم فوتبال استقالل بعد از توافق شفر و
کرانچار ،به اردوی تیم امید ایران اضافه شدند.
این دو بازیکن که شب سه شــنبه نیز برای استقالل به میدان نرفتند و
حتی در لیست آبی ها نیز حضور نداشتند ،از جمله بازیکنان دعوت شده از
استقالل به تیم امید هستند و سرمربی آبی ها اجازه داد تا این دو بازیکن
به اردوی تیم امید اضافه شــوند .پیش از این مهدی قائدی نیز به اردوی
تیم امید رفته بود و الهیار صیادمنش نیز دیگر بازیکن استقالل است که به
دلیل مصدومیت نمی تواند تیم امید را همراهی کند.
اســتقالل روز شنبه در لیگ برتر به میدان خواهد رفت و قطعاً نورافکن و
آذری را در ترکیب خود نخواهد داشت.

پرسپولیس ،صنعت نفت و نساجی جریمه
نقدی شدند

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های لیگ برتری صادر کرد.
به نقل از ســایت فدراسیون فوتبال ،دیدار دو تیم سایپا و تراکتورسازی
تبریز در هفته نوزدهم رقابت های لیگ برتر برگزار و از سوی تماشاگران
تیم تراکتورسازی تبریز تخلفاتی نسبت به داور مسابقه در نیمه دوم بازی
رخ داد .این تیم به توبیخ کتبی محکوم شــد .تیم صنعت نفت آبادان به
دلیل فحاشــی هواداران این تیم به داوری در دیدار برابر تیم اســتقالل
خوزســتان به پرداخت  50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد .دیدار
تیم های نساجی مازندران و تراکتورسازی تبریز در هفته هفدهم برگزار
و از سوی تماشاگران تیم نساجی مازندران تخلفاتی مبنی بر فحاشی به
تیم داوری و پرتاب بطری به ســوی کمک داور دوم رخ داد .تیم نساجی
مازندران به پرداخت  50میلیون ریال جریمه نقدی محکوم شد.
به دلیل تخلفات تماشاگران تیم پرســپولیس در مقابل پدیده مشهد و
تیم استقالل خوزستان به جریمه نقدی  100میلیون ریالی محکوم شد.

بازیهای تیم امید قطع ًا در آزادی برگزار
میشود

سه بازی تیم امید در مرحله مقدماتی المپیک  2020توکیو به طور حتم در
استادیوم آزادی برگزار می شود.
بعد از اینکه از سوی مجموعه ورزشی آزادی خطاب به فدراسیون فوتبال
اعالم شد سه بازی امید در اســتادیوم آزادی  330میلیون تومان برای
آنها هزینه به دنبال خواهد داشــت این شائبه به وجود آمد که تیم امید به
اســتادیوم دستگردی برمی گردد و در این استادیوم در تاریخ های دوم،
چهارم و ششم فروردین میزبان تیم های ترکمنستان ،یمن و عراق خواهد
بود ،اما بر اســاس اعالم یکی از اعضای کمیته تیم های ملی ،فدراسیون
فوتبال اســتادیوم آزادی را به عنوان میزبان بازی های تیم امید معرفی
کرده است و امکان تغییر میزبانی وجود ندارد .بر این اساس و در روزهای
آتی فدراسیون فوتبال باید با مجموعه ورزشی آزادی بر سر مبلغ میزبانی
از تیم امید به توافق برسد.
البته بر اســاس برنامه ریزی صــورت گرفته از  6بــازی گروه ایران
تنها ســه بازی ایران در اســتادیوم آزادی برگزار می شود و سه بازی
دیگــر که بازی رقبــای ایران خواهد بود در اســتادیوم پــاس برگزار
خواهد شد.

اسامی داوران هفته بیست و هشتم دسته
اول

از سوی فدراسیون فوتبال اسامی داوران قضاوت کننده در دیدارهای هفته
بیست و هشتم لیگ یک مشخص شد.
قضاوت دیدار شهرداری ماهشهر و خونه به خونه که فینال ته جدولی ها
است به مهدی سید علی سپرده شده است که در گذشته بیشتر او را در
بازی های لیگ برتر می دیدیم .اسامی داوران هفته بیست و هشتم دسته
اول از این قرار است:
شنبه  25اسفند
مس کرمان  -مس رفسنجان
داور :مرتضی منصوریان
کمک ها :یوسف مغروری و پوریا زحمتی
بادران تهران -شهرداری تبریز
داور :یاسر همرنگ
کمک ها :بابک عباسقلی زاده و علیرضا طاهرخانی
آلومینیوم اراک  -قشقایی شیراز
داور :محمدرضا مهرگان
کمک ها :رحیم شاهین و عباس پورحیدری
گل گهر سیرجان  -سرخپوشان پاکدشت
داور :مهدی مرجانزاده
داور :قهرمان نجفی
کمک ها :براتعلی مولوی و عباس صادقی
گل ریحان البرز  -ملوان بندرانزلی
داور :علی ابراهیمی
کمک ها :حسین مرادی و صادق رستمی
شاهین شهرداری بوشهر  -کارون اروند خرمشهر
داور :میثم حیدری
کمک ها :سعید زیبا و رحیم حاجیلو
شهرداری ماهشهر  -خونه به خونه مازندران
مهدی سیدعلی.

نتوانستند موقعیت چندان جدی خلق کنند .اما در نیمه
دوم ما کام ً
ال بر بازی مسلط بودیم و خودتان دیدید که
می توانستیم ســه چهار گل بزنیم .متأسفانه روی تنها
موقعیت العین غافلگیر شدیم .من فکر می کنم عدالت
رعایت نشــد و ما بازی که می توانستیم با اختالف گل
پیروز شویم را مساوی کردیم.
هافبک شماره  8استقالل در باره شانس صعود استقالل
هم می گوید :ما با بدشانســی  3امتیاز بازی با العین را
از دست دادیم و کارمان سخت شده است اما هواداران
عزیزمان بدانند کــه تا روز آخر بــرای صعود تالش
مــی کنیم و بازهم تالش می کنیم که دوباره شــانس
صعودمان را زنده کنیم.

وی ادامه داد :شانس صعود برای پرســپولیس اص ً
ال کم نشده اما باید در
دیدار های آینده به پیروزی برســیم و به نتیجــه دیگری فکر نکنیم .البته
قضاوت داور جای تاسف دارد .متأسفانه داور در بدترین زمان اشتباه بزرگی
را انجام داد و گلی که آفساید بود را صحیح اعالم کرد.
پیشکســوت پرســپولیس درباره عملکرد علیرضا بیرانونــد تاکید کرد:
علیرضــا بیرانونــد در این بازی عملکــرد فوق العاده ای داشــت .او بی
تردید بهترین دروازه بان آســیا اســت و توانایی حضور در فوتبال اروپا
را دارد.
پنجعلی در خصوص نیمکت نشــین شــدن ســروش رفیعی افزود :هر
مربــی نظر خــاص خــود را دارد و نیمکت نشــینی در برخــی بازی ها
طبیعی است.

اسماعیلی برای «پاس گل» خساست به خرج داد؛

بهتاش فریبا :همه چیز استقالل درست بود جز ضربات آخر!
* اگر اســماعیلی یک پاس سه متری به ایســما میداد ،اصول فوتبال
میگوید آن توپ باید گل میشد
* شاید کار صعود استقالل سخت شده ،ولی زیبایی فوتبال به این است که
تکلیفش مشخص نیست
* اگر استقالل الدحیل را در تهران شکســت دهد و در هر دو بازی به
الهالل نبازد ،شانس صعود دارد ،البته کار خیلی پیچیده است
* حواس ما باید به سهمیه مسابقات بازیهای لیگ قهرمانان آسیا در سال
آینده هم باشد
* حسینی آیندهدار است ،ولی اینکه کدام دروازهبان سرحالتر است را
سرمربی تشخیص میدهد
مربی سابق تیم فوتبال استقالل گفت :استراتژی استقالل برای بازی با العین
کام ً
ال درست بود فقط در ضربات آخر دقت نشد و البته برخیها در پاس های
آخر خساست به خرج دادند.
بهتاش فریبا در خصوص عملکرد استقالل مقابل العین امارات گفت :به نظر
من دوره خوبی برگزار شد و همه چیز خوب بود ،استراتژی استقالل برای این
بازی کام ً
ال درست بود و به نظرم با برنامه وارد مسابقه شدند.
وی افزود :در نیمه اول اســتقالل برای کنترل بازی به زمین آمد تا از همین
طریق به گل برسد ،در نیمه دوم هم کامال به تیم حریف فشار وارد کردند که
این کار هم درست بود ولی تنها چیزی که درست اجرا نشد زدن ضربات آخر
بود که یک مقدار بیدقتی در آن صورت گرفت و البته یک مقدار خساست.
فریبا در پاسخ به این سؤال که کدام بازیکن برای دادن پاس خساست کرده
است ،گفت :فرشید اســماعیلی ،به نظر شما اگر او خساست نکرد ،چه کار
انجام داد؟ یکبار دیگر فیلم بازی را ببینید و م توجه میشوید اگر اسماعیلی
یک پاس سه متری به ایسما میداد ،اصول فوتبال میگفت آن توپ باید گل
میشد ،اگر اشــتباه نکنم ،دقیقاً در یکی از بازیهای استقالل که طی همین
* متأســفانه بازیکنان جدیدی که به تیم آمدهاند هنوز جواب ندادهاند
ضمن اینکه مهره چینی برانکو میتوانست بهتر باشد
* تعویضهای برانکو میتوانست زودتر و بهتر انجام شود
* وقتی سیامک نعمتی و سروش رفیعی را دارید میتوانید بودیمیر را که
در زمین خواب است و جواب نمیدهد بیرون بکشید و سیامک یا سروش را
در وسط زمین بازی بدهید
پرسپولیس در روزی که تا آخرین لحظات بازی یک امتیاز از السد گرفته بود
روی یک ضربه ســر از بغداد بونجاح که در حالت آفســاید زده شد ،بازی را
باخت تا شرایطش در گروه پیچیده تر از قبل شود.
پرسپولیس در بازی برابر السد آن تیم منسجم و پرقدرت فصل گذشته نبود
هرچند در همین مســابقه فرصت هایی داشت که اگر از آن استفاده می کرد
شاید می توانســت ســه امتیاز این بازی را هم بگیرد اما در شبی که السد
بدون ژاوی هم خوب بازی می کرد ســرخ های تهران دست خالی زمین را
ترک کردند .محمود کلهر بازیکن ســابق پرسپولیس درباره این بازی گفت:
«پرســپولیس اص ً
ال برابر الســد خوب بازی نکرد .همانطور که در لیگ هم
باطراوت بازی نمی کرد شب سه شنبه هم بازی خوبی انجام نداد .متأسفانه
بازیکنــان جدیدی که به تیم آمده اند هنوز جواب نداده اند ضمن اینکه مهره
چینی برانکو می توانســت بهتر باشــد ».او افزود« :بازیکن جدیدی که به
پرســپولیس می آید باید سطح کیفی تیم را باالتر ببرد اما با این خریدها من
احساس می کنم اگر منشــا را حفظ می کردند خیلی بهتر بود در حالی که او
را به اشــتباه در لیست فروش گذاشتند .از طرفی در خط دفاعی پرسپولیس
ناهماهنگی زیادی وجود داشــت و حتی سیدجالل حسینی خیلی خوب بازی
نکــرد .دلیل این هم می تواند عدم هماهنگی دوبازیکن کناری تیم باشــد و
همین موضوع باعث شد السد فشار زیادی را روی دروازه پرسپولیس بیاورد».
هافبک پرسپولیس در دهه هفتاد در ادامه گفت« :پرسپولیس فرصت هایی هم
داشت و هر موقع حمله کرد توانست به دروازه السد برسد ولی این اتفاق در

چند هفته برگزار شــد (شــاید نفت آبادان) بازیکن در شرایط روز گذشته
اسماعیلی به وی پاس داد که او موفق شد توپ را درون دروازه قرار بدهد.
پیشکسوت استقالل تأکید کرد :در اینگونه موارد اصول حرفهای میگوید ،با
یک پاس دو یا سه متری میشود موقعیت  ۷۰درصدی را تبدیل به موقعیت
صددرصد گل کرد ،از طرف دیگر بدشانسی هم نصیب استقالل شد و شوت

محسن کریمی را گلر حریف به زیبایی گرفت و متأسفانه بازی مساوی شد.
فشــار بازیها هم روی عملکرد بازیکنان تأثیر داشت و همسترینگ غفوری
آسیب دید ،اما معتقدم تعویضهایی که انجام شد اصولی بود .شما وقتی یک
بر صفر از حریف پیش هســتید ،باید بازیکنی به زمین بیاوری که هم قدرت
حفظ توپ داشــته باشد و هم قدرت توپگیری و پاس دادن که طارق همام

تمــام بازی رخ نداد .چون بازیکنان در کانال های کناری خوب کار نمی کنند
در خط حمله تعداد نفرات تیم کم تعداد است در حالی که السد نقطه ضعفش
خط دفاعی اش بود و پرسپولیس می توانست به این تیم گل بزند ».او با انتقاد
از بودیمیر مهاجم کروات پرسپولیس گفت« :بودیمیر به غیر از آن یک صحنه
در بازی حضور نداشــت و نتوانست یک زوج خوب با علیپور بسازد ».کلهر با
اشاره دیگر به مشکالت خط دفاعی پرسپولیس هم گفت« :دفاع پرسپولیس
انسجام نداشت و السد از این به هم ریختگی استفاده کرد .ما نباید فراموش
کنیم که الســد پرافتخارترین تیم قطر و بازیکنان واقعاً سطح باالیی دارد اما
پرســپولیس می توانســت در خط دفاعی بهتر عمل کند و روی همین بهم
ریختگی خط دفاعی اش هم گل خورد».
محمود کلهر با بیان اینکه تعویض های برانکو می توانســت زودتر و بهتر
انجام شود هم گفت« :ما می توانیم خیلی تغییرات در طول بازی ایجاد کنیم.
وقتی حریف فشــار می آورد باید تغییر سیستم بدهیم و با یک مهاجم بازی
کنیم در عوض مرکز زمین را ببندیم .وقتی سیامک نعمتی و سروش رفیعی را
دارید می توانید بودیمیر را که در زمین خواب است و جواب نمی دهد بیرون
بکشید و سیامک یا سروش را در وسط زمین بازی بدهیم .من از بازی نکردن
سیامک نعمتی تعجب کردم .او بازیکنی چند پسته است که سال گذشته در
لیگ قهرمانان از بهترین های پرســپولیس بوده و خیلی می توانست به این
تیم در بازی دیشب کمک کند».
او در ادامــه هم گفت« :درباره بازیکنان کناری پرســپولیس هم باید بگویم
پرسپولیس بازیکنان روبه جلو می خواهد .در فوتبال امروز دنیا اینگونه است
به خصوص بازیکنان کناری که باید کام ً
ال رو به جلو بازی کنند اما پرسپولیس
در کناره ها ســرعت الزم را نداشت .هرگاه ترابی می رفت نادری می ماند یا
شــیری در طول بازی حتی یک ســانتر هم نکرد .این سبک بازی باعث شد
الســد بازی را ببرد و اگر همین مدل بازی کنیم در آزادی هم مقابل این تیم
شکست می خوریم».

این را به خوبی انجام داد .در انتهای بازی هم باید بازیکن سرعتی وارد زمین
شود که به نظرم تعویض کریمی درست بود و این بازیکن هم در مدت زمان
حضورش در زمین خوب کار کرد.
مربی سابق اســتقالل در خصوص اینکه به نظر میرسد صعود آبیپوشان
تقریبا غیرممکن شــده است ،گفت :اول از همه بگویم که داور یک گل سالم
ما را نگرفت ،من وقتی بازی را زنده نگاه میکنم اســترس دارم ،ولی معموالً
بازیهــا را ضبط میکنم و دوباره تماشــا میکنم ،به نظر من گل دانشــگر
صددرصد درســت بود .از طرفی شاید کار صعود استقالل سخت شده ،ولی
زیبایی فوتبال به این است که تکلیفش مشخص نیست .امروز حساب کردم
اگر استقالل الدحیل را در تهران شکســت دهد و در هر دو بازی به الهالل
نبازد ،شانس صعود دارد ،البته کار خیلی پیچیده است ،ولی ما امیدواریم این
اتفاق بیفتد ،ضمن آنکه حواس ما باید به ســهمیه مسابقات بازیهای لیگ
قهرمانان آسیا در سال آینده هم باشد.
فریبا در خصوص اینکه آیا قهرمانی برای اســتقالل در لیگ دور از دسترس
اســت یا خیر ،گفت :قهرمانی اص ً
ال دور از دسترس نیست .به هر حال سه
چهار بازی آخر خیلی مهم است و بازیهای مستقیم تأثیرگذار است .سپاهان
باید با پرســپولیس بازی کند و از آن طرف پرسپولیس با تراکتورسازی هم
بازی دارد .امید من به ســه چهار بازی آخر خودمان است و باید آن بازیها
را قطعا ببریم.
وی در پاسخ به این ســؤال که از نظر وی ،رحمتی یا حسینی کدامیک باید
برای اســتقالل به میدان بروند ،گفت :این موضوع به نظر مستقیم سرمربی
برمیگردد ،چون من االن کنار تیم نیستم ،حسینی آیندهدار است ،ولی اینکه
کدام دروازهبان سرحالتر است را سرمربی تشخیص میدهد .یک زمان من
در کنار تیم بودم و میتوانســتم نظر بدهم ،ولی االن نظر نهایی را سرمربی
میدهد که باالی سر تیم حضور دارد.

کلهر:
بودیمیر
در بازی
با السد
خواب
بود

سکوت عجیب قطریها درباره گل آفساید بونجاح نوروزی :اسماعیلی به خاطر تیم از عمل جراحی ممانعت کرد
رسانههای قطری و بازیکنان السد با وجود گل آفسایدی که
بونجاح به ثمر رساند به انتقاد از داور کرهای پرداختند.
ب ه گزارشایسنا ،الســد در یکی از حساسترین دیدارهای
هفته دوم مرحله گروهی لیگ قهرمانان آســیا به مصاف تیم
فوتبال پرسپولیس رفت .این بازی در آخرین دقیقه با تساوی
بدون گل دنبال میشــد تا این که بغداد بونجاح موفق شــد
که گل پیروزی را به ثمر برســاند .تصاویر آهســته به خوبی
نشان داد که مهاجم السد در شــرایط آفساید این گل را به
ثمر رسانده است .بعد از بازی رسانههای قطری و بازیکنان و
مربیان السد از ضعف داوری سخن به میان آوردند .آنها برای
باور هســتند که داور دو ضربه پنالتی به سود السد نگرفت و
گل بونجاح هم در نیمه نخست به اشتباه مردود اعالم شد اما
جالب این که اص ً
ال درباره گل آفساید و پیروزی بخش این تیم
در دقایق پایانی سخن به میان نیاوردند.
گل مهاجم الجزایری الســد به تیم فوتبال پرســپولیس در
شرایط آفساید به ثمر رسید اما رسانههای قطری درباره این
موضوع سکوت کردهاند.

* اسماعیلی نیاز به جراحی دارد اما او با توجه به نیاز تیم از این امر
ممانعت کرده تا بتواند با هماهنگی سرمربی به تیم کمک کند
معاون ورزشی استقالل می گوید اسماعیلی برای کمک به استقالل حاضر
به انجام عمل جراحی نیســت .به گزارش ورزش سه ،دکتر امین نوروزی
در گفت و گو با ســایت رسمی باشگاه استقالل درباره مصدومیت غفوری
عنوان کرد :وریا غفوری برای گرفتن  MRIرفته و بعد از بررســی جواب،
شــرایط او مشخص می شود .او یک مصدومیتی از ناحیه کشاله داشت و
این مصدومیت همسترینگ پای دیگر او است و ربطی به مصدومیت قبلی
ندارد .فشار بازی ها بسیار باال اســت و بازیکنان مورد نیاز تیم هستند و
اتفاقی که برای او رخ داد ،ربطی به گذشته ندارد .مطالبی که در مپرد وریا
گفته می شــود گمانه زنی است و ما منتظر جواب  MRIاو هستیم .وی در
ادامه درباره مدت زمان دوری اسماعیلی از میادین خاطر نشان کرد :آقای
اسماعیلی در ناحیه زیر شکم دچار فتق ورزشی هستند .ما از گذشته نیز به
او گفتیم نیاز به جراحی دارد اما او با توجه به نیاز تیم ممانعت کرده تا بتواند
با هماهنگی سرمربی به تیم کمک کند .ما از چند ماه قبل نظر خود را درباره
او دادیم .این بازیکن در حال حاضر با تیم ادامه میدهد تا در زمان مناسب
برای عمل جراحی او اقدام کنیم.

