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سرمقاله
E d i t o r i a l فرهاد اشراقی

ماجرایتمامنشدنیبلیتفروشی
بالتکلیفی تماشاگران در رقابت های لیگ برتر همچنان ادامه دارد. در هفته 
اول پس از آنکه ۷ هزار بلیت برای بازی استقالل-ســپاهان فروخته شد، 
ناگهان اعالم کردند بازی ها بدون تماشــاگر است! حاال اینکه تکلیف پول 
مردم چه شــد، بماند اما این هفته هم سردرگمی ها به نوعی ادامه داشت. 
ابتدا اعالم شد بازی پرسپولیس و فوالد با حدود ۳۰ درصد ظرفیت ورزشگاه 
انجام می شود و سپس خبر آمد شاید تعداد بیشتری از مردم بتوانند بلیت 
بخرند و بازی را از نزدیک ببینند. البته این خبر دوم تا دیشب رسمی نشده 
بود و چه بسا امروز هم که شما این مطلب را می خوانید، اعالم کنند بازی 
بدون تماشاگر می شود! مسئله اینجاست که نهادهای تصمیم گیرنده خیلی 
دیر با هم هماهنگ می شــوند. مثاًل اگر بازی جمعه اســت، نهایتاً تا ظهر 
سه شنبه می توان به جمع بندی رسید و خبر رسمی را اعالم کرد که بازی 
با فالن تعداد تماشاگر است و بانوان هم فعاًل نمی توانند بیایند. االن دقیقاً 
مشخص نیست در سامانه بلیت فروشی به بانوان بلیت فروخته می شود یا 
نه و تعداد دقیق تماشــاگران هم مشخص نیست و حداقل اینکه به طور 
رســمی مشخص نشــده، ضمن اینکه ظرفیت ورزشــگاه آزادی پس از 
صندلی گذاری حدود ۷۸ هزار نفر اســت و اگر قرار باشــد برای نیمی از 

ورزشگاه بلیت فروخته شود، قاعدتاً باید ۳۹ هزار بلیت فروخته شود.
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امروز 21:00   

سپاهان- نساجي 

سپاهان در پی 
حفظ صدرنشینی

فردا 20:30   

صنعت نفت- آلومينيوم 

صنعت به دنبال 
پیروزی نوبرانه

امروز 20:30   

مس رفسنجان- گل گهر 

دوئل کرمانی ها 
در دربي کوير

هوادار- نفت مسجدسليمان مس كرمان-پيكان تراكتور- ذوب آهن

 با همان فرمان 
در کرمان 

حمله قربان به 
دفاع تارتار

 چشم ساکت
به صدر 

کریمی دلخور است 

جادوگربهایران
برمیگردد؟

خط و نشان
مدعیان در آزادی 

 جام بازان 
20:30ســرخ

فردا

فوالدپرسپولیس

ناکامی نکونام 
مقابل پرسپولیس 

آمار به سود 
گل محمدی است 

پرواز قوی سپید

به دنبال شکستن 
طلسم ۱۲ ساله 19:00

امروز

استقاللملوان

 طاهری با کنایه
 به پرسپولیس:

چرا بازی رقبای اصلی ما 
»باتماشاگر« است؟

 هرچه دارم 
از استقالل و 

هواداران 
است

بانوان بیايند 
بی فرهنگ ها 
به ورزشگاه 
نمی روند!

قربانی: مدعیان قهرمانی 
لیگ در حد فاجعه بودند

 یزدانی: دلم می خواهد 
به جام جهانی بروم

گل محمدی به 
 آل کثیر: نیم فصل 

دوم منتظرت 
هستــم

باز هم خبری از 
پورعلی گنجی، 
کاوه و يزدانی 
نیسـت

غایبان سرشناس 
پرسپولیس و استقالل 

 یحیی امیدوار
 به بازگشت عیسی

 در آسمان آبی

نظر سنجی
SURVEY

ادامه دارد

رقابت وریا و ترابی داغ شد
در نظرســنجی جدید سایت خبرورزشی در مورد ستاره های بازی حساس 
پرسپولیس و فوالد پرسیدیم که تا دیشب حدود ۱۰ هزار نفر در آن شرکت 
کردند و رقابت بسیار جذابی بین ترابی، لوکادیا و وریا غفوری وجود داشت. 
شما هم فرصت دارید با ورود به سایت در این نظرسنجی جذاب شرکت کنید.

جنگ ستاره ها در آزادی

کهکشانسرخمقابلمنتخبپرسپولیسواستقالل
بازی پرســپولیس- فوالد را بایــد تقابل تیم پرمهره و 
کهکشــانی یحیی گل محمدی بــا نماینده محبوب 
خوزســتان نامید. تیمی که کلکســیونی از مربیان و 
بازیکنان سابق پرســپولیس و استقالل را دارد و طبعاً 
حریف ساده ای برای پرسپولیس نخواهد بود. در فوالد 
چهره هایی چون شهاب گردان، مهدی شیری، ساسان 
انصاری، ســعید آقایی و احسان پهلوان سابقه بازی در 
پرسپولیس را دارند و بازیکنی چون محمد آبشک هم 
در مقطعی می  خواست پرسپولیسی شود که این انتقال 
با فشار هواداران پرسپولیس در فضای مجازی منتفی 
شد. فوالد چند چهره استقاللی هم در ترکیب دارد. مثل 

وریا غفوری کاپیتان سابق آبی ها که طبعاً برای این بازی 
انگیزه های باالیی دارد. عارف آقاســی مدافع فوالد هم 
سابقه نیم فصل حضور در استقالل را دارد. در این تیم 
بازیکنــی چون اشــکان دژاگه هــم می تواند مقابل 
پرسپولیس انگیزه های باالیی داشته باشد. به خصوص 

حاال که بعد از مدت ها پا به چمن آزادی می گذارد.
 

پرسپولیس بعد از تساوی با ذوب آهن چاره ای جز غلبه 
بر فوالد خوزستان ندارد. نکونام که از سبک مربیگری 
کی روش پیروی می کند، در این بازی با ساختار دفاعی 
محکم مقابل پرســپولیس قرار می گیرد و قرمزها اگر 

می خواهند نتیجه بگیرند، حتماً باید زود گل بزنند. اگر 
مثل دیدار با ذوب آهن این بازی هم گره بخورد، باید دید 
پلن B گل محمدی چیست و می تواند به دفاع صخره ای 
فوالد نفوذ کند یا نه اما آنچه مسلم است پرسپولیس باید 
گل بزند و برنده شود. مهم ترین انتخاب یحیی هم قاعدتاً 
در خط حمله اســت. از یک طرف او گفته بود از شرایط 
لوکادیــا خبر ندارد و از طرفی تمیروف و مهدی عبدی 
شــرایط مطلوبی ندارند. شــاید یحیی در نیمه دوم از 
مهاجم خارجی تیمش اســتفاده کند اما باید دید در 
ترکیب اصلی از عبدی اســتفاده می کند که هفته اول 
خــوب نبود یا تمیروف که در بازی دوســتانه گل زد؟ 

پرسپولیس که در دفاع پورعلی گنجی را ندارد، در خط 
میانی و حمله تغییراتــی دارد و احتماالً از لوکادیا هم 
رونمایی خواهد شد. نکته مهم بازی حساس جمعه این 
اســت که برای اولین بار در فصل جدید از پرسپولیس 
پرستاره مقابل چشم تماشاگرانش رونمایی می شود و 
همین مســئله انگیزه بازیکنان جدید پرسپولیس را 
بیشتر می کند. خیلی ها می خواهند با حضور در آزادی 
پرسپولیِس جدید را ببینند و شاید اگر بلیت فروشی آزاد 
بود، این بازی تا ۶۰ هزار تماشــاگر را هم به ورزشــگاه 
می کشاند اما در شرایط فعلی پرسپولیسی ها می توانند 

حدود ۲۵ تا ۳۰ هزار تماشاگر داشته باشند.

استقالل دیروز در حالي تهران را به مقصد استان گیالن 
ترك کرد که تکلیف بازیکنان جدا شده این تیم کاماًل 
مشــخص شــد و حاال دیگر همه مي دانند ریکاردو 
ساپینتو مي خواهد با کدام نفرات کار کند. آبي پوشان 
در حالي راهي فرودگاه مهرآباد شدند که ۵ بازیکن این 
تیم به دالیل مختلف نیامدند و به ســوي رشت پرواز 
نکردند. نفراتي که بعضي از آنها به خاطر مسائل اداري 
در تهران ماندند و برخي دیگر هم عماًل باید دنبال تیم 

جدیدي براي ادامه دوران فوتبال خودشان باشند. 
پروازساعت18 

اســتقاللي ها دیروز از ساعت ۱۴ آخرین تمرین خود 
براي رویارویي با ملوان را آغاز کردند و پس از آن سریع 
دوش گرفتند و مهیاي عزیمت به سوي فرودگاه مهرآباد 
شدند تا بتوانند با پرواز اختصاصي راهي رشت شوند. 
آنها امشب به مصاف ملوان مي روند و کادر فني ترجیح 
داد مسافرت شان هوایي باشــد. تصمیمي که فرهاد 
مجیــدي هم اتخاذ مي کــرد و تمایلي بــراي اینکه 
شاگردانش با اتوبوس راهي شوند، نداشت. پرواز چارتر 
استقالل براي ساعت ۱۸ دیروز برنامه ریزي شده بود. 

غيبتكاوه 
کاوه رضایي از جمله نفراتي بود که دیروز با استقالل به 
سوي رشــت پرواز نکرد. این بازیکن همچنان پیگیر 
کارهاي اداري خود اســت و ظهر روز گذشته باشگاه 

اســتقالل براي دریافت کارت بازي اش با بلژیکي ها 
دوباره مکاتبه کرد. بعید به نظر مي رسد کاوه حتي اگر 

صبح امروز کارش درســت شود، به سوي گیالن 
حرکت کند و به احتمال فراوان این مسابقه 

را از دست داده است. 
سياوشهمنپريد

ســیاوش یزداني اگرچه حاال دیگر 
بازیکن استقالل محسوب مي شود و 
صبح دیروز هم قرارداد جدید خود را با 

این باشگاه امضا کرد اما با این وجود در 
جمع مسافران مهرآباد قرار نداشت. از قرار 

معلوم کارت بازي سیاوش هنوز صادر نشده و باید در 
تهران کارهاي اداري باقي مانده خود را انجام دهد. البته 
یزدانــي جدا از بحث کارت بازي بایــد از نظر بدني و 
هماهنگي هم چند جلسه بیشتر با استقاللي ها تمرین 
کند بنابراین او هم بعید است امروز تنهایي عازم شمال 

شود . 
پايانكار3بازيكن 

کاوه رضایي و سیاوش یزداني به دالیل اداري با استقالل 
نرفتند اما غیر از این دو نفر، سه بازیکن دیگر نیز مسافر 
گیالن نشدند و به نظر مي رسد دوران حضورشان در 
جمع آبي هاي پایتخت را باید به طور قطعي پایان یافته 
تلقي کرد. استقالل در حالي به فرودگاه مهرآباد رفت 

که عزیزبک آمانوف، محمد حسیني و ارسالن مطهري 
در پرواز حضور نداشتند و به احتمال بسیار زیاد دیگر 
جایي در پازل تاکتیکي ساپینتو نخواهند داشت. 
این بحث از اوایل هفته مطرح شده بود و ما 
هم در خبرورزشــي گــزارش کاملي 
پیرامون آنها داشتیم اما حاال دیگر با خط 
خوردن از جمع مســافران بازي هفته 
دوم باید عمر حضورشان در استقالل را 
پایان یافته تلقي کرد. البته جدا شــدن 
آمانوف و حسیني تا حدي قابل پیش بیني 
بود ولي کنار گذاشتن امیرارسالن مطهري که 
فصل گذشته گاهي اوقات در نقش ذخیره طالیي ظاهر 
مي شد، اتفاقي است که باعث تعجب هواداران استقالل 

در فضاي مجازي هم شده است. 
بازگشتشبانه 

طبق برنامه ریزي صورت گرفته، بازگشت استقاللي ها 
به تهران هم هوایي خواهد بود. قرار اســت آبي پوشان 
حدوداً یک ســاعت پس از پایان بازي، بندر انزلي را به 
مقصد رشــت ترك کنند. آنها در طول مسیر داخل 
اتوبوس یا در رستوراني که از قبل هماهنگ شده شام 
مي خورند و دقایق پایاني امشب رشت را با هواپیما به 
مقصد تهران ترك مي کنند. استقالل امشب ساعت ۱۹ 

به مصاف ملوان بندر انزلي مي رود. 

خبرگردی
NEWS BROWSING

خبرگردی
NEWS BROWSING

محمد حسیني از جمله بازیکناني بود که در فصل 
نقل و انتقاالت از هوادار جدا شد و به استقالل پیوست 
ولي با وجود اینکه فقط یــک هفته از فصل جدید 
گذشته، نام او را در فهرست بازیکنان مازاد قرار دادند! 
حرکتــي عجیب که با واکنش تند خود این بازیکن 
مواجه شــد. حســیني با تأکید بر اینکه قطعاً کنار 
گذاشته شــدن او تصمیم فني نبوده، تصریح کرد: 
»ساپینتو گفت قلباً دوست دارد من بمانم اما به خاطر 
ترافیک بازیکن مجبور است من و چند نفر دیگر را 
کنار بگــذارد. البته به نظرم این تصمیم حتماً فني 
نیست چون اگر بحث فني بود، سرمربي تیم پاي من 
می ایســتاد. قطعاً یک روزي همه مسائل مثل روز 

روشن مي شود.« 
حسیني ادامه داد حاال که باشگاه استقالل این کار 
را کرده من هم قرار نیســت همین طوري جدا شوم. به 
خاطر اســتقالل پیشنهاد هاي سپاهان، تراکتور، مس 
رفسنجان و چند تیم دیگر را رد کردم. هوادار هم دیگر 
جا ندارد که برگردم. من از استقالل ضرر و زیان مي گیرم. 
البته با این رفتارها دیگر دوست ندارم در استقالل بمانم 
اما بازیکن قرضي هم نیســتم و به صورت قرضي راهي 

تیم دیگري نخواهم شد.« 

یورگن ۵۰۰ هزار تا را رد کرد  
لوكادیا: از پرسپوليسی ها ممنونم

بالفاصلــه پس از حضــور یورگن لوکادیا در ایران و پرســپولیس، تعداد 
فالوورهای او به شــدت باال رفت و دیروز از مرز ۵۰۰ هزار فالوور هم عبور 
کرد. لوکادیا که از این مسئله شوکه شده، به طور ویژه از هواداران پرسپولیس 
تشکر کرد و گفت: »از محبت تک تک شما ممنونم و امیدوارم با بازی های 

خوب و گلزنی برای پرسپولیس این محبت را جواب بدهم.«
اولين سفر قایدي با استقالل  

استقالل در حالي براي تقابل با ملوان انزلي عازم استان گیالن شد که مهدي 
قایدي پس از بالغ بر یک  ســال دوباره همراه آبي پوشان به مسافرت رفت. 
قایدي آخرین بار در جریان دیدارهاي هفته هاي پایاني لیگ بیستم و البته 
فینال جام حذفي مرداد سال گذشته همراه استقاللي ها به مسافرت رفته 
بود و حاال پس از بازگشت مجدد به جمع آبي پوشان دیروز با آنها رهسپار 
شمال کشــور شد. باید ببینیم سرمربي اســتقالل امشب از وجود باشو 

استفاده خواهد کرد یا نه؟
پرسپوليس به فيفا مراجعه كرد  

باشگاه پرسپولیس براي گرفتن ITC مدافع جدید خود امروز نامه اي به فیفا 
ارســال کرده تا از این طریق بتواند مجوز بازي مرتضي پورعلي گنجي را 
بگیرد. باشگاه شنزن چین هم به دلیل اینکه قصد بارگذاري مدارك خود 
را درخصوص این پرونده دارد، دو بار درخواســت پرسپولیس را ریجکت 
کرده و به نظر مي رســد تا پیش از بازي با فوالد وضعیت این مدافع براي 

همراهي سرخپوشان مشخص خواهد شد. 
نيک نفس هم خط خورد   

زبیر نیک نفس هم به خاطر مصدومیت با اســتقالل راهی انزلی نشد. این 
بازیکن که طی روزهای گذشــته به خاطــر مصدومیت فقط دور زمین 
می دوید، دیروز با وجود تالش کادر پزشکی باشگاه، به شرایط مناسب برای 
حضور در میدان نرسید و در نهایت قرار شد همراه تیم به گیالن نرود و در 
تهران بماند. به احتمال فراوان نیک نفس امروز به  تنهایی هم راهی انزلی 

نمی شود و در پایتخت کارهای فیزیوتراپی خود را ادامه خواهد داد.
پرسپوليس مذاكره با دیاباته را تأیيد نمی كند   

از باشــگاه پرسپولیس خبر می رسد مسئوالن این باشگاه مذاکره با شیخ 
دیاباته را تأیید نمی کنند و باید دید طی روزهای آینده و بعد از دیدار حساس 
این تیم با فوالد خوزستان، چه اتفاقاتی رخ می دهد. آنچه مسلم است یحیی 
گل محمدی یک مهاجم دیگر می خواهد ولی باید دید آن مهاجم دیاباته 

است یا نه؟

ساپينتو پرونده جداشدگان را در مهرآباد بست
۵ استقاللي با استقالل نپریدند 

حسيني: ضرر و زیانم را 
از استقالل مي گيرم

انتقادات تند مدافع کنار گذاشته شده از استقالل 

آمانوف، حسيني و 
ارسالن قبل از سفر 
براي هميشه خط 

خوردند 

ریکاردو ساپینتو ۳ استقاللی را کنار گذاشته که البته 
گفته می شــود تصمیم او در مورد آمانوف قطعی 
نیست و شاید این هافبک ازبکستانی بعد از بازی با 
ملوان دوباره در تمرینات استقالل شرکت کند. در 
مورد سیدمحمد حسینی و ارسالن مطهری هم باید 
به ساپینتو حق داد؛ هر چند آنها می گویند االن برای 
خط زدن ما خیلی دیر بود و اکثر تیم ها لیست خود 

را بسته اند )که حرف غلطی هم نیست و از این منظر 
باید به این بازیکنان حق داد( اما مسئله اینجاست 
که مسئول فنی اســتقالل، ساپینتو است و او باید 
جوابگوی نتایج باشد. بعد از باخت به سپاهان اگر این 
مربی پرتغالی یکی، دو نتیجه بد دیگر بگیرد،  مسلماً 
هواداران استقالل او را تحمل نمی کنند و خیلی زود 
با فرهاد مجیدی مقایســه خواهد شد پس باید به 

تصمیمات ســاپینتو و هر مربــی دیگری احترام 
گذاشت حتی اگر این تصمیمات غلط باشد. یحیی 
هم پارســال مهدی شیری را نخواست و او به فوالد 
رفت. امثال ارســالن مطهری هم اگر در استقالل 
می ماندند، قطعاً خیلی به آنها بازی نمی رسید و شاید 
برای خودشــان هم بهتر باشــد به تیمی بروند که 

بتوانند بیشتر بازی کنند.

 مرد پرتغالی خط 
می زند و خودش هم 
جواب می دهد 

 فيفا پول ویلموتس را پرداخت نمي كند  
فیفا اعالم کرد دستمزد مربیان از حساب فدراسیون ها در این نهاد پرداخت نمي شود. 
فدراســیون فوتبال ایران از سوي دادگاه عالي ورزش به پرداخت ۳ میلیون و ۳۲۵ 
هزار یورو به ویلموتس محکوم شده است. فدراسیون امید داشت این مبلغ را از منابع 
مالي خود نزد فیفا پرداخت کند. مهدي تاج که در دوران ریاســتش بر فدراسیون 
قرارداد با ویلموتس را امضا کرده بود و یک بار دیگر سوداي رسیدن به این سمت را 
دارد، مدعي شده بود فیفا این پول را از حساب ایران مي پردازد و مشکلي بابت این 
بدهي وجود ندارد. با این وجود فیفا به اعضاي خود اعالم کرده همه درخواست هاي 

مرتبط با پرداخت به مربیان و بازیکنان در هر سطح و رده اي را رد مي کند.
  پيش بيني بازیكنان استقالل در فرودگاه 

پرسپوليس، فوالد را هم نمي برد 
بازیکنان استقالل دیروز قبل از عزیمت به سوي رشت در قسمت ویژه فرودگاه 
مهرآباد جمع شــدند و با پرواز اختصاصي به اســتان گیالن ســفر کردند. 
استقاللي ها قبل از سفر پیرامون شرایط هفته دوم لیگ برتر با همدیگر صحبت 
مي کردند و بعضي از آنها با اشــاره به تقابل جمعه شب پرسپولیس و فوالد 
مدعي بودند با وجود برگزاري مســابقه در ورزشگاه آزادي، احتمال اینکه 
پرسپولیس بتواند فوالد را شکست بدهد، زیاد نیست و شاگردان جواد نکونام 

شانس فراواني براي امتیاز گرفتن از سرخپوشان در پایتخت دارند. 
  رضاوند یا صادقی در تركيب اصلی استقالل 

استقالل در غیاب زبیر نیک نفس و آمانوف در خط میانی و برای بازی امروز 
بــا ملوان احتماالً از وجــود آرش رضاوند یا امیرعلی صادقی به طور ثابت 
اســتفاده می کند. البته شــاید در صورت حل مشکل کارت بازی محمد 
محبی، ساپینتو او را هم فیکس بازی بدهد ضمن اینکه مهدی قایدی هم 
هست ولی به هر حال کمبود یک پلی میکر در این تیم مشهود است و باید 

دید مرد پرتغالی چگونه مشکل را حل می کند؟
استقالل تا ساعت 15 صبر مي كند! 

استقالل امروز در هفته دوم رقابت هاي لیگ برتر در بندر انزلي به مصاف ملوان 
مي رود و از آنجا که مجوز بازي محمد محبي هنوز از فدراسیون کشور پرتغال 
صادر نشــده، باشگاه استقالل تا امروز حدود ساعت ۱۵ در انتظار صادر شدن 
ITC این مهاجم است. به دلیل اینکه در اروپا امروز پنج شنبه روز کاري محسوب 
مي شود و سازمان لیگ کشورمان نیز تعطیل نیست، به احتمال زیاد تا فردا قبل 
از بازي مجوز بازي محبي صادر خواهد شد تا ساپینتو از این بازیکن در ترکیب 
تیمش استفاده کند. گفتني است دیدار دو تیم ملوان و استقالل امروز پنج شنبه 

رأس ساعت ۱۹ در ورزشگاه مرحوم سیروس قایقران آغاز خواهد شد.

استقالل پس از چند سال عازم استان گیالن شد تا امشب به مصاف ملوان بندر انزلی 
برود. تعداد زیادی از هواداران استقالل که اهل مرکز این استان بودند یا از شهرهای 
دیگر گیالن آمده بودند، شب گذشته در فرودگاه رشت تجمع کردند تا ورود مدافع 
عنوان قهرمانی را خیرمقدم بگویند و بازیکنان و مربیان استقالل را از نزدیک ببینند. 
البته گروهی از هواداران اســتقالل نیز برابر هتل محل اقامت آبی پوشان جمع شده 
بودند. این تجمعات به احتمال فراوان امروز و تا زمان خارج شدن استقاللی ها از هتل 

و عزیمت آنها به سمت ورزشگاه ادامه خواهد داشت.

در آستانه بازی ملوان- استقالل، مازیار زارع سرمربی پرسپولیسی انزلی چی ها گفت 
بودجه ملوان اندازه قرارداد یک بازیکن استقالل است! البته بعید است بودجه ملوان 
مثاًل ۱۰ میلیارد باشد چون با این مبالغ حتی در لیگ یک نمی توان تیمداری کرد اما 
احتماالً منظور زارع این است که استقاللی ها خیلی پولدارتر از ملوان هستند. این در 
حالی است که وضعیت تیم محبوب و ریشه دار انزلی هم در یکی، دو سال اخیر از نظر 
مالــی به مراتب بهتر از قبل شــده اما خب هنوز با تیم های صنعتی و اســتقالل و 

پرسپولیس خیلی فاصله دارند.

تجمع استقاللی ها در فرودگاه رشت كنایه سرمربی پرسپوليسی ملوان به استقالل

دیروز عده ای بی وجدان در فضای مجازی نوشتند غالم 
پیروانــی عزیز و دوست داشــتنی فوت کــرده اما 
خوشــبختانه او در یک مصاحبه ویدئویی این خبر را 
تکذیب کرد و گفت ســالمت است. البته قبل از خود 
شاغالم هم افشین پیروانی این خبر زشت را تکذیب 

کرده بود.

 خدا را شكر حال 
شاغالم خوب است
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