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شماره  6مقابل الشرطه و االهلی بازی
میکند

حضور علی کریمی
در ترکیب آسیایی استقالل

بیانیه صادقانه پرسپولیس
درباره ماجرای برانکو

حضور سه ایرانی علیه ما لکه ننگ این پرونده است
جلسه رسیدگی به پرونده شکایت ایران از
فدراسیون جهانی درخصوص تعلیق جودو ایران
روز  ۲۶شهریور در شهر لوزان سوئیس برگزار
خواهد شد .بر همین اساس آرش میراسماعیلی،
مجید زارعیان ،نصرالله سجادی ،محمدرضا
داورزنی ،ساعد وکیل به همراه دستیارش راهی قطر
شده و از آنجا به لوزان خواهند رفت تا در جلسه
دادگاه شرکت کنند.
به گزارش خبرآنالین ،پیش از این سفر با
آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو
گفتوگو کردیم .او درباره حضور در جلسه
دادگاه  CASگفت«:به همراه هیئت ایرانی
برای حضور در جلسه دادگاه  CASبه سوئیس
رفتیم تا چهارشنبه صبح در دادگاه بینالمللی
حاضر شویم .در این مدت فدراسیون جهانی
به همراه چند رسانه بیگانه تبلیغات منفی علیه
فدراسیون جودو و ورزش ایران داشتند و ذهنیت
افکار عمومی را علیه ما تغییر دادند .ما در این
مدت سعی و تالشمان را کردیم با توجه به تمام
محدودیتهایی که اتحادیه اروپا درنظر گرفته
بود؛ بتوانیم پرقدرت در این دادگاه حاضر شویم.
خدا را شکر هم کمیته ملی المپیک و وزارت
ورزش در کنار ما بودند و تالش کردند تا شرایط
»
سفر را فراهم کنیم .
او درباره شرایط دادگاه گفت« :میدانیم شرایط
دادگاه سنگین و علیه ما خواهد بود .در این مدت
یهایی انجام شد که فشار را بر روی ما
جوساز 
بیشتر کرده است اما ما میرویم تا از پرچم ایران
و حقانیتمان دفاع کنیم .امیدواریم دادگاه در این
پرونده عادالنه قضاوت کند .چشم امید 90هزار
جودو کار ایرانی به این دادگاه است و امیدواریم
خدا کمک کند تا از این امتحان هم سربلند بیرون
بیاییم» .

هیئت پنج نفره جودو ایران برای حضور در دادگاه بینالمللی حکمیت ورزش در سوئیس حضور دارند.

برای من جای
تاسف دارد که
در این روزهای
آخرمیبینیم
سه ایرانی ،علیه
ورزش ایران
باید شهادت
دهند
میراسماعیلی درباره حضور سه ایرانی در دادگاه
به عنوان شاهد علیه فدراسیون جودو ایران گفت:
«برای من جای تاسف دارد که در این روزهای آخر
میبینیم سه ایرانی ،علیه ورزش ایران باید شهادت
دهند و همچنان مصر هستند که این کار را انجام
بدهند .به نظر من این لکه سیاه این پرونده است.
امیدوارم خدا کمک مان کند تا در مقابل مردم

جایزهبگیر ایرلندی در اسکاتلند هم دوام نیاورد

باشگاه استقالل اعالم کرد علی کریمی در لیگ
قهرمانان آسیا این تیم را همراهی میکند.
به گزارش ورزش سه ،بعد از کش و قوسهای
فراوان مسئوالن استقالل با علی کریمی توافق
کردند تا در دو بازی آسیایی در قطر کنار این تیم
باشد.
ستاره تاثیرگذار استقالل که چند روز قبل رسما
اعالم کرد جداییاش از آبیها قطعی است و
دوست دارد فوتبالش را در خارج از کشور دنبال
کند ،مذاکراتی را با مدیران استقالل انجام داده
و خروجی این مذاکرات حضور وی در قطر برای
بازی در ترکیب آسیایی این تیم است.
ظاهرا کریمی در جلساتی که با مدیران استقالل
داشته قبول کرده تا در دو مسابقه مقابل الشرطه
عراق و االهلی عربستان کنار آبی ها باشد و برای
این تیم به میدان برود.
در اطالعیه ای که باشگاه استقالل در این
خصوص صادر کرده ،آمده است« :طی مذاکراتی
که میان باشگاه استقالل و علی کریمی و مدیر
برنامههای ایشان شده ،مشخص گردید که
موضوع ادامه همکاری با این بازیکن در فصل آتی
به هیچ عنوان ارتباطی با مسائل مالی ندارد و این
بازیکن صرفا به دالیل شخصی و حرفهای ،نیاز
به زمان جهت تصمیمگیری دارند .ضمنا با این
بازیکن توافق شده تا به زودی به کاروان استقالل
در دوحه اضافه شود ».بیتردید اضافه شدن
کریمی به اردوی قطر و حضور در ترکیب استقالل
برای دو مسابقه آسیایی اتفاق خوبی محسوب
میشود و می تواند بر قدرت آبی ها بیفزاید .با
توجه به حضور دیاباته و کریمی در اردوی آبی ها،
این تیم با ترکیبی کامل در دو بازی آسیایی حاضر
میشود و این مساله به سود آبی ها خواهد بود.

اخبار

میراسماعیلی :پرقدرت وارد دادگاه میشویم

محکومیت سنگین
برای سرمربی تراکتور

سرمربی تیم فوتبال تراکتور طبق تصمیم کمیته
انضباطی به سه ماه محرومیت قطعی محکوم
شده است.
به گزارش خبرآنالین ،اعضای کمیته انضباطی
فدراسیون فوتبال روز گذشته جلسه ای را با
حضور ساکت الهامی تشکیل دادند تا درباره
تخلفات وی در جریان دیدار فینال جام حذفی
بین تراکتور و استقالل پس از شنیدن دفاعیات
این مربی تصمیمگیری شود .اعضای این کمیته
پس از بررسی پرونده به جمعبندی رسیدهاند
و برهمین اساس طبق حکم سه ماه محرومیت
قطعی و سه ماه محرومیت تعلیقی برای الهامی
در نظر گرفته شده است که البته وی می تواند
نسبت به این حکم در کمیته استیناف فدراسیون
فوتبال درخواست تجدیدنظر کند.
شنیده می شود طبق آیین نامههای انضباطی
این حکم از تاریخ ابالغ به الهامی هم قابل اجرا
است و شاید وی با این سه ماه محرومیت قطعی
درصورت فعالیت در فصل آینده لیگ برتر تنها
چند هفته ابتدایی این رقابت ها را از دست بدهد.
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ایران رو سفید شویم» .
میراسماعیلی درباره پیش بینیاش از رای
دادگاه و شرایط پرونده گفت« :همه چیز در روز
دادگاه مشخص خواهد شد و بستگی به حرف
های شهود و به نظرهای آنها دارد .طبیعتا در این
موضوع داورهایی هستند که تصمیم میگیرند
و همچنان می گویم امیدوارم داورها عادالنه

قضاوت کنند .ما ناامید نیستیم .همان امیدی که
طرف مقابل دارد ،ما هم به همان اندازه داریم و
با تمام قوا وارد جلسه دادگاه خواهیم شد .در
این جلسه رئیس فدراسیون جهانی و دبیرکل در
دادگاه حضور دارند و باید بگویم که هر نتیجه
ای رقم بخورد ما آماده مذاکره هستیم و رایزنی
»
خواهیم کرد .

بازهم جنجال و فسخ آنتونی استوکس!
آنتونی استوکس در توافقی دو جانبه با باشگاه اسکاتلندی،
قراردادش را فسخ کرد.
به گزارش ورزش سه ،مهاجم ایرلندی و سابق تیمهای
پرسپولیس و تراکتور سه هفته پیش در حالی با عقد قراردادی به
تیم لیوینگستون اسکاتلند پیوست که این خبر در آستانه دربی ۹۳
موجی از واکنشها را بین هواداران پرسپولیس به همراه داشت.
استوکس که چند هفته پس از پیوستن به پرسپولیس از این تیم
جدا شده بود ،حاال اتفاقی مشابه را در اسکاتلند رقم زده است .سه
هفته پس از امضای قرارداد ،مدیر تیم لیوینگستون اعالم کرده که
در توافقی دو جانبه قرارداد این بازیکن فسخ شده است.
او گفته که استوکس در تمرینات عملکرد خوبی نداشت و
همچنین باشگاه نمیتوانست شدت تمرین را برای این بازیکن
افزایش دهد چرا که امکان مصدومیت وجود داشت .بنابراین
طرفین توافق کردند که این همکاری به پایان برسد تا امکان فرصت
های دیگر برای بازیکن و باشگاه به وجود بیاید.
همچنین در این خبر آمده که استوکس امکان و عالقه تمرین

روی چمن مصنوعی را نداشت و این را دلیلی برای جدایی خود
عنوان کرده است.
قرار بود آنتونی استوکس پیراهن شماره  ۹لیوینگستون را به
مدت یک سال در اختیار داشته باشد اما ماجرا برای او به همان
خوبی که انتظارش را داشت ،پیش نرفت.
دلیل جدایی آنتونی ،عدم عالقه به تمرین روی چمن مصنوعی
عنوان شده .این در حالی است که مدیر تیم لیوینگستون میگوید
متأسفیم از این که نتوانستید کیفیت باالی او را مشاهده کنید.
این در خالی است که استوکس حتی یک بازی هم برای این تیم
انجام نداد و بدون بازی رسمی قراردادش را با تیم اسکاتلندی فسخ
کرد .نکته مهم این که هنوز ماجرای استوکس و تیم های ایرانی
به پایان نرسیده؛ او در فیفا تراکتور را محکوم کرد و حاال به دنبال
محکومیت پرسپولیس است .همچنین نباید از یاد برد که انصاری
فرد برای پیش پرداخت این بازیکن از یک هوادار پرسپولیس ۱۵۰
هزار دالر قرض گرفت و هنوز این رقم نیز پرداخت نشده تا تبعات
یک انتقال جنجالی پابرجا باشد.

باشگاه پرسپولیس با صدور بیانیه ای اعالم کرد
درصورت بسته شدن پنجره نقل و انتقاالت این
باشگاه نیزجای نگرانی وجود ندارد و به محض
واریزپول ،پنجره باز خواهد شد.
به گزارش خبرآنالین ،سایت رسمی پرسپولیس
بیانیه ای خطاب به هواداران درباره پرونده برانکو
ایوانکوویچ صادر کرد .در این بیانیه آمده:
صداقت بهترین راه و سیاست برای داشتن
ارتباط خوب و پایدار با هواداران است .بدین روی
صریح ،شفاف و صادقانه به اطالع هواداران فهیم
پرسپولیس می رسانیم احتمال بسته شدن موقت
پنجره نقل و انتقاالت باشگاه ظرف امروز و فردا
وجود دارد اما جای نگرانی نیست.
از یک طرف امیدواریم با همکاری بزرگوارانه
آقای برانکو ایوانکوویچ سرمربی محبوب و سابق
پرسپولیس ،چنین اتفاقی نیفتد و بتوانیم
مهلتی  20روزه بگیریم .درغیراین صورت هم به
سرمربی دوست داشتنی و جنتلمن کروات حق
می دهیم به دلیل بد عهدی های گذشته با
درخواست باشگاه موافقت نکند و احتماال پنجره
نقل و انتقاالت تیم به صورت موقت بسته شود.
اگرچنین اتفاقی هم بیفتد باز باشگاه پرسپولیس
سر وعده خود مانده و دستمزد آقای برانکو را
درزمان تعیین شده  20روزه به حساب این مرد
شریف واریز خواهد کرد.
از طرف دیگر به سمع و نظر طرفداران پرشورو
شمارپرسپولیس میرسانیم بر اساس قانون جدید
فیفا پنجرههای نقل و انتقاالتی وقتی به دالیل
مسائل مالی بسته شوند به محض پرداخت
پول باز خواهند شد .طبق معمول برای حل این
مسئله به همراهی و صبوری شما هواداران نیاز
مبرم داریم .همان طور که درزمان نقل و انتقاالت
با همراهی شما پرسپولیسی ها و تالش شبانه
روزی فعال ترین تیم لقب گرفتیم ،ازاین بحران
موقت نیز با کمک هواداران صبورو بی نظیربه
سالمت عبور خواهیم کرد.
در پایان یک بار دیگر از همه شما هواداران
و دوستداران پرسپولیس تشکر می کنیم و
امیدواریم در کنار و همراه یکدیگر از موفقیت
های حاصله همچون  ۴سال گذشته لذت ببریم.

شجاعیان مشکلی برای همراهی
استقالل در آسیا ندارد

کارت بازی وینگر استقالل
صادر شد

گزینه اصلی سرمربیگری استقالل مشخص شد

نیمکت ایرانی  -آلمانی آبیها

با منتفی شدن بازگشت آندره استراماچونی به تیم فوتبال استقالل ،مسئوالن این باشگاه انتخاب
«الکساندر نوری» مربی ایرانی  -آلمانی و سرمربی سابق هرتابرلین و وردربرمن را در دستور کار قرار
دادهاند.
به گزارش مهر ،با شرایطی که آندره استراماچونی برای بازگشت به استقالل پیش کشیده بود ،موانع
بزرگی پیش روی مسئوالن این باشگاه برای جذب مجدد وی بوجود آمد .هرچند پیش از آن هم وزارت
ورزش و هم فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ مخالفت خود را با بازگشت استراماچونی در پی قانون منع
به کارگیری مربی و بازیکن خارجی اعالم کرده بودند.
استقالل فصل گذشته را با استراماچونی آغاز کرد و در ادامه نیمکت آبیها به فرهاد مجیدی رسید.
مجیدی با این تیم نایب قهرمان لیگ شد ولی در فینال جام حذفی مقابل تراکتور شکست خورد و از
رسیدن به عنوان قهرمانی بازماند .درست در روزهای بعد از پیروزی استقالل مقابل پرسپولیس در نیمه
نهایی جام حذفی ،اختالف مدیرعامل استقالل و مجیدی علنی شد تا رسما ًپرونده ادامه کار مجیدی در
این باشگاه بسته شود.
با جدایی مجیدی و منتفی شدن بازگشت استراماچونی ،مسئوالن این باشگاه سراغ گزینه بعدی خود

رفتند .این برنامه که قبال ًهم درباره آن خبرهایی منتشر شده بود ،مشتمل بر سرمربیگری الکساندر نوری
مربی دو رگه ایرانی  -آلمانی است و مذاکره با این مربی جدی تر از قبل دنبال میشود.
نوری بارها از عالقه خود برای حضور در ایران و کار در کشورمان صحبت کرده بود .وی سابقه کار به
عنوان سرمربی تیمهای هرتابرلین و وردربرمن آلمان را هم در کارنامه دارد و مدتی هم دستیار «کلینزمان»
در تیم هرتابرلین بود.
کادر فنی الکساندر نوری برای استقالل هم از نفراتی تشکیل شده است که قبال ًسابقه بازی در این تیم
را داشتهاند از جمله آرش برهانی و فریدون زندی.
زندی دورههای مربیگری خود را در آلمان پشت سر گذاشته و در صورت توافق نهایی ،نوری را روی
نیمکت تیم سابق خود همراهی میکند.
گفته میشود برای پست سرپرستی هم یکی از بازیکنان سابق استقالل که در سالهای اخیر از فوتبال
خداحافظی کرده ،مدنظر قرار دارد .با این حساب و در صورتی که مذاکره استقالل با نوری به نتیجه نهایی
برسد ،باید شاهد تحوالت گستردهای روی نیمکت آبیها باشیم؛ نیمکتی که باوجود قانون منع به کارگیری
مربیان خارجی رنگ و بوی ایرانی  -آلمانی خواهد داشت.

هافبک تیم فوتبال استقالل مشکلی برای
همراهی تیمش در لیگ قهرمانان آسیا ندارد.
به گزارش خبرآنالین ،بعد از اینکه نام
داریوش شجاعیان در فهرست ابتدایی
استقالل برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا
به  AFCارسال نشد مسئوالن این باشگاه
بالفاصله برای حضور وی در فهرست نامه
نگاری کرده و کمیته مسابقات نیز بالفاصله
کارت بازی این بازیکن را صادر کرد.
به این ترتیب شجاعیان مشکلی برای همراهی
تیم استقالل در لیگ قهرمانان آسیا ندارد.

از تمدید قرارداد بازیکنان تا بازگشت دوباره استراماچونی

هشتگها راهی برای رسیدن صدای هوادار به مدیران
چند روزی است که هواداران استقالل یکصدا نام استراماچونی را در
شبکههای مجازی فریاد میزنند و از مدیران تیم محبوبشان میخواهند که
مرد ایتالیایی را دوباره بهعنوان سرمربی این انتخاب کنند.
علیرضا جوادی :برای هواداران استقالل سفر احمد سعادتمند به ایتالیا
ه امیدوارکننده در پرونده بازگشت آندرهآ استراماچونی بود.
اولین نشان 
سفری پرحاشیه که در نهایت باعث شد تا رابطه فرهاد مجیدی و مدیرعامل
تیم بیش از پیش شکرآب شود .اتفاقی که به استعفای فرهاد مجیدی بعد
از فینال جام حذفی منجر شد و باشگاه استقالل با انتشار اطالعیه کوتاه
در کانال تلگرامیاشاز «رایزنی مسئوالن باشگاه استقالل جهت رفع موانع
گذشته و بازگشت استراماچونی با انجام مذاکرات رسمی» خبر داد .در
همین راستا نیز مدیران باشگاه استقالل هدایت این تیم را بهصورت موقت
در لیگ قهرمانان آسیا به مجید نامجومطلق سپردند .اما موضع هواداران
استقالل برخالف آنچه در باشگاههاشان میان تیم مدیریتی و تیم فنی رخ
داد همواره مشخص بود؛ استراماچونی را برگردانید .آنها برای رسیدن
صدایشان به مسئوالن باشگاه از این هشتگ استفاده و تالش کردند با
ترند کردن هشتگ «استراماچونی را برگردانید» تنها کاری که از دستشان
بر میآید را انجام دهند.

استراماچونی؛ مربی محبوب هواداران استقالل
درخواست بازگرداندن استراماچونی تنها برای یکبار از سوی هواداران
استقالل مطرح نشد .وقتی روزهای زیادی از جدایی استراماچونی از استقالل
نمیگذشت و مذاکرات میان دو طرف در جریان بود ،آنها با هشتگ
 Comebackstraاز بازگشت استراماچونی حمایت کردند.
اما مذاکرات میان دو طرف به نتیجه نرسید و در این میان استقالل سه بازی
بدون سرمربی انجام داد و تنها یک برد کسب کرد .این اتفاق درحالی رخ داد
که تا پیش از آن استقالل در هشت بازی گذشته خود در لیگ تنها یک بار
موفق به پیروزی نشده بود .درنهایت مدیران استقالل به این نتیجه رسیدند
که فرهاد مجیدی را بهعنوان سرمربی این تیم انتخاب کنند .این انتخاب اما
چندان به مذاق هواداران استقالل که هنوز انتظار حضور دوباره استراماچونی
را داشتند چندان خوش نیامد و در همان ابتدای کار نیز اعتراضاتی از سوی
هواداران استقالل مطرح شد.
تمدید قرارداد و بازار داغ هشتگها
شاید آندرهآ استراماچونی و هواداران استقالل بهترین نمونه از استفاده
هشتگها در فضای هواداری باشند ،اما طبیعتا ً در موضوعات دیگری نیز
هواداران با استفاده از هشتگ نظرات خود را بیان میکنند .هواداران برای بیان

گ استفاده میکنند.
کردن عقید هشان درمورد تمدید یا عدم تمدید ،از هشت 
شاید این هشتگها بهصورت مستقیم تاثیری روی انتخاب باشگاهها نگذارند،
اما از زمان استفاده از آنها رابطه هوادار و بازیکن مانند قبل نیست و بازیکن
میداند که عدهای از هواداران تیم او را دوست دارند یا عالقهای به او ندارند.
اتفاقی که مانند شمشیر دولبه عمل میکند.
حمایت از کادرفنی؛ راه مشترک سرخابیها در فضای مجازی
در دو سال ابتدایی برانکو و زمانی که هنوز نتوانسته بود جامی برای
پرسپولیس کسب کنند ،هواداران پرسپولیس با هشتگ «هرچی برانکو بگه»
از او حمایت کردند .حمایتی که تنها درمورد مسائل فنی نبود و هنگام بروز
اختالف میان تیم مدیریتی باشگاه پرسپولیس و برانکو نیز استفاده میشد.
همچنین در زمان حضور علیرضا منصوریان در باشگاه استقالل عبارت
«حمایت تا قیامت» از سوی هواداران استقالل برای حمایت از او در فضای
مجازی استفاده میشد ،اما برخالف برانکو ،عمر این هشتگ چندان طوالنی
نبود و منصوریان در اوایل دومین فصل حضورش در استقالل از این باشگاه
جدا شد.
از فریاد زدن برای حضور دوباره استراماچونی گرفته تا گفتن نظرات درباره
تمدید قرارداد یک بازیکن ،هشتگها در فوتبال ایران به ابزاری برای بیان

نظرات هوادران تبدیل شدهاند؛ هواداران ،کسانی که در یک محیط ایدهآل
یکی از سرمایههای اصلی باشگاهها به حساب میروند ،اما باتوجه به شیوه
اداره باشگاهها در ایران نقشی در اداره باشگاهشان ندارند ،از طریق هشتگها
نظراتشان بیان میکنند .هشتگها برای آنها بیش از آنکه راهی برای به
کرسی نشاندن حرفشان باشد ،آخرین پناهگاه است.

