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ازبرزیلوشیلیوآلمانتاسیرالئونوپاپوآگینهنو
حریفاندوستانهتیمملیاینگونهتعیینمیشوند

عرفانحاجبابایی

تیم ملــی فوتبــال ایران 
بازی های  به زودی  قرار است 
دوســتانه جدیــدی را تجربه 

کند.
 تیــم ملی ایــران باالخره 
جدیدش  سرمربی  با  توانست 
اســتارت بزند. اســتارتی که 
مطابــق انتظــار از یک بازی 
دوستانه آغاز شد و تیم ملی فوتبال ایران توانست در تقابل با ازبکستان، حریفی 
سنتی که همیشه یکی از رقبای تدارکاتی ما بوده، به برتری برسد. تیم ملی پس 
از بازی در تاشــکند، راهی ترکیه شد تا در دومین دیدار دوستانه خود با هدایت 
اســکوچیچ، به مصاف تیم ملی مالی برود. دیداری که کرونا آن را به محاق برد. 
پس از لغو این مســابقه، حاال خبر از برگزاری دو دیدار تدارکاتی جدید اســت. 
دیدار با دو تیم ســنگال و بوسنی که احتماال در آینده ای نزدیک برای تیم ملی 

برنامه ریزی خواهند شد.
تاریخ بعدی »فیفادی« از تاریخ 11 تا 19 نوامبر یعنی 21 تا 29 آبان اســت. 
اســکوچیچ، سرمربی تیم ملی ایران در این خصوص گفت: »بازی مقابل بوسنی 

هنوز رسمی نشده ولی احتمال دارد ما با بوسنی در ماه آبان بازی کنیم.«
بوســنی در آن فیفادی باید در لیگ ملت های اروپا مقابل هلند و ایتالیا بازی 
کند. به نظر می رسد دیدار تیم ملی ایران و تیم ملی بوسنی پیش از این دو دیدار 

لیگ ملت های اروپا در تاریخ 12 نوامبر )22 آبان( برگزار شود.
به همین مناسبت مروری داشــته ایم بر بازی های دوستانه ای که تیم ملی 
طی ســالیان اخیر برگزار کرده و این که چه عواملی باعث شده تا ایران به سراغ 

چنین حریفانی برود.
رقبایموردعالقهکیروش؛تحریمیاپاداش؟

تیم ملی ایران طی ســالیان اخیر که کارلوس کی روش را روی نیمکت خود 
داشــت، بازی های دوســتانه زیادی را تجربه کرد. بازی هایی که بعضا بازی های 
ارزشــمند و مهمی بودند و ما حریفانی جــدی را در مقابل خود دیدیم و گاهی 
هم مقابل تیم هایی قرار گرفتیم که حرف خاصی در دنیای فوتبال نداشــتند و 
فشــار چندانی به ایران وارد نکردند و اکثرا ایران توانست به راحتی از سد آن ها 

عبور کند.
منتقدان کارلوس کی روش قویا بر این باور بودند که او از قصد و با برنامه قبلی 
و به کمک عوامل اجرایی خود حریفانی متوسط و ضعیف را برای رویارویی تدارک 
می بیند تا با کسب پیروزی در این دیدارها، آمار خود به عنوان سرمربی تیم ملی 
را بهبود ببخشد و به استناد این پیروزی ها، مطابق قراردادش از فدراسیون فوتبال 

پاداش دریافت کند.
با این حال حامیان کی روش با این نظر مخالف بودند و معتقد بودند که کی 
روش در درجــه اول چاره ای جز پذیرش چنین تیپ حریفانی ندارد. چرا که به 
دلیل تحریم های ظالمانه کشورهای غربی علیه ایران، بسیاری از کشورها حاضر 
نیستند که رنج سفر به ایران و یا انجام هماهنگی برای برگزاری بازی با ایران را به 
جان بخرند. همچنین مشکالت مالی فدراسیون فوتبال و عدم توانایی در ترتیب 
دادن بازی های دوستانه با تیم های بزرگ، سایر ادله ای بودند که دوستداران کی 

روش در حمایت از او مطرح می کردند.
همچنین بعضی دیگر معتقدند بودند که کی روش با انتخاب حریفانی نسبتا 
ساده برای تیم ملی، به دنبال این است که بتواند تاکتیک ها و برنامه های خود را 
به خوبی در زمین پیاده کند تا بازیکنانش برای دیدارهای بزرگ آماده شــوند و 
به کمک این بازی های دوستانه، به درک باالیی از خواسته های سرمربی برسند.

ایــران تحت هدایت کــی روش پیش از دو جام جهانــی 2014 و 2018 با 
تیم های گینه، بالروس، مونته نگرو، آنگوال، ترینیدادوتوباگو، توگو، روسیه، پاناما، 
ونزوئال، سیرالئون، تونس، الجزایر، ترکیه و لیتوانی بازی دوستانه برگزار کرد که 

حاصل این 14 بازی، 7 برد، 4 تساوی و 3 باخت بود.
تیــم ملی فوتبال ایران همچنین پیش از دو جام ملت های 2015 و 2019 با 
سرمربیگری کارلوس کی روش، با تیم های کره جنوبی، عراق، ازبکستان، بولیوی، 
ترینیدادوتوباگو، ونزوئال، فلســطین و قطر بازی کرد که دســتاوردش 6 برد و 2 

مساوی بود.
حریفانیکهروینقشهنمیدانستیمکجاهستند

ایران طی سالیان اخیر با هر سیاســت و رویکردی که سرمربیانش داشتند، 
دیدارهای دوســتانه عجیبی را هم تجربه کرده است. دیدارهای دوستانه ای که 
رقبای ما تیم هایی بودند که بســیاری از فوتبال دوستان احتماال پیش از آن نام 
آن کشور را نشنیده بودند و یا نمی دانستند که این کشورها در کجای پهنه این 

کره خاکی قرار دارند.
به عنوان مثال، تیم ملی فوتبال ایران در تاریخ 12 تیر 1386 با هدایت امیر 
قلعه نویی، در اســتادیوم آزادی به مصاف تیم جاماییکا)از قاره آمریکای شمالی( 

رفت و با نتیجه 8-1 به برتری رسید.
یا در زمان حضور علی دایی روی نیمکت تیم ملی، ایران در 5 خرداد 1387 

با نتیجه 3-2 تیم زامبیا)از قاره آفریقا( را از مقابل برداشت.
کنیا و بوتســاوانا هم دو حریف آفریقایی دیگر تیم ملی در اواخر دهه هشتاد 
بودند که ایران در مقابل کنیا با هدایت علی دایی با یک گل به برتری رســید و 
دومین حریف هم در شــرایطی که افشین قطبی سرمربی تیم ملی بود، توانست 

مقابل ایران به تساوی 1-1 برسد.
در دوران هشــت ساله حضور کارلوس کی روش در تیم ملی هم ایران کم به 
مصاف حریفان عجیب و غریب نرفته اســت. ماداگاسکار)از قاره آفریقا(، گینه)از 
قاره آفریقا(، پاپوآگینه نو)از قاره اقیانوسیه(، مونته نگرو)از قاره اروپا( و سیرالئون)از 
قاره آفریقا( ناآشناترین حریفانی بودند که از سال 1390 تا پایان دوران حضور کی 
روش در ایران مقابل تیم ملی صف آرایی کردند و به جز گینه که طعم پیروزی 

مقابل ایران را چشید، بقیه تن به شکست دادند.
حریفانسیاسی؛ازسوریهوونزوئالتابرزیل

تیم ملی فوتبال ایران طی سالیان اخیر به مصاف تیم هایی رفته است که پیش 
از آنکه جنبه فنی و فوتبالی در آن مهم باشد، روابط خوب دیپلماتیک و سیاسی 

در رقم خوردن آن بازی ها نقش داشته است.
بــه عنوان مثال تیم ملی فوتبال ایران از آغاز دهه 80 به این ســو، در قالب 
مسابقه دوســتانه و یا تورنمنتی به نام مسابقات غرب آسیا، 5 بار به مصاف تیم 
ملی سوریه رفته که آخرین آن، در خرداد 1398 و با هدایت مارک ویلموتس بود. 
همچنین ایران طی سالیان اخیر، دو بار)1393 و 1395( با تیم ملی عراق و دو بار 
هم)1396 و 1397( با تیم ملی ونزوئال دیدار کرده که طبعا روابط مطلوب ایران با 

این دو کشور، در هماهنگی نسبتا آسان این بازی ها بی تاثیر نبوده.
یکی از بزرگترین و جذاب ترین بازی های دوستانه تیم ملی که در سال 1389 
و به میزبانی شــهر ابوظبی بین ایران و برزیل برگزار شد هم رگه هایی از مسائل 
سیاســی را در خود جای داده بود.در آن مســابقه مدیرانی نظیر علی سعیدلو و 
محمد علی آبادی در ورزشــگاه حضور داشتند. ســعیدلو که در آن زمان معاون 
رییس جمهور وقت و رییس سازمان تربیت بدنی بود، پس از بازی در اظهاراتش 
گفت:» جا دارد از مســئوالنی که زمینه برگزاری این بازی را فراهم کردند تشکر 
کنــم. هدف اصلی ما در ورزش برقراری تعامل و توســعه و گســترش روابط با 
کشورهای مختلف است که برگزاری دیدارهایی مانند دیدار با برزیل به ما کمک 

می کند که به هدفمان دست پیدا کنیم.«
همچنین مانو منس، سرمربی وقت تیم ملی برزیل هم پس از آن دیدار گفت:»  
من به آنچه مسائل سیاسی بین روسای دو کشور ایران و برزیل عنوان شده است، 
کاری ندارم و فقط به فوتبال و زیبایی های آن فکر می کنم. ما حتی آمادگی دیدار 

با تیم ایران در تهران یا برازیلیا را داریم.«
صحبت های فوق چه از سوی رییس اسبق سازمان تربیت بدنی ایران و چه از 
ســوی سرمربی اسبق تیم ملی برزیل نشان می دهد که اراده سیاسی بین سران 
دو کشور در سطحی فراتر از فدراسیون های فوتبال، در برگزاری این مسابقه که 

بازی خداحافظی کریم باقری هم به حساب می آمد، نقشی کلیدی داشته است.
در حال حاضر هم بازی دوســتانه ایران و سنگال که در ابتدای مطلب به آن 

اشاره شد، بر پایه روابط سیاسی دو کشور در حال شکل گیری است.
به نوشته خبرگزاری تسنیم، در تاریخ 27 مهرماه 1399 محمدرضا دهشیری 
سفیر ایران در سنگال در گفت وگو با وزیر ورزش این کشور، صحبت هایی درباره 
سازماندهی پنجاهمین سالگرد آغاز روابط دیپلماتیک بین ایران و سنگال در سال 
2021 انجام و پیشــنهاد برگزاری دیدار دوستانه میان تیم های ملی فوتبال دو 
کشور را داد. وزیر ورزش سنگال هم در این دیدار، روابط دیپلماتیک و اقتصادی 
عالی دو کشور را ستود و گفت که افتخار می کند با ایران برای سازماندهی  برای 

جشن پنجاهمین سال آغاز روابط بین دو کشور همکاری کند.
ادامهدرصفحه12

یادداشت

محمود فکری امیدوار اســت هرچه زودتــر با پرداخت 
مطالبات شــفر پنجره نقل و انتقاالت استقالل باز شود تا او 

بتواند از همه داشته هایش استفاده کند.
به گزارش برنا؛ اســتقالل بعد از پیــروزی در دربی جام 
حذفی و رســیدن به فینال این مسابقات روزهای خوبی را 
سپری نکرده است. اختالفات ســرمربی و مدیرعامل وقت 
باشگاه باعث شــد آرامش از اردوی تیم نایب قهرمان لیگ 
و تیمی که قرار بود قهرمانی جام حذفی را به آغوش بکشد 
فاصله بگیرد. استعفای فرهاد مجیدی به عالوه مشکالت و 
حاشــیه های عجیبی که در ســفر آبی ها به قطر رخ داد در 
نهایت منجر به برکناری مدیرعامل شــد. در حالی که بقیه 
تیم ها خود را برای حضور در لیگ بیســتم آماده می کردند 
استقالل در حاشیه های خودخواسته گرفتار بود اما انتخاب 
محمود فکری، کاپیتان اســبق استقالل، به عنوان سرمربی 
آرامش نســبی را به جمع آبی ها بازگرداند. عالوه بر حضور 
فکری در اســتقالل، اتفاق خوب دیگری هم برای این تیم 
رخ داد. اتفاقی که اســتقالل در سال های اخیر با آن غریب 
بود، حفظ شــاکله تیم بوده که عدم تحقق این مهم همواره 
تیم را حداقل تا نیم فصل دچار مشــکالت زیادی  می کرد 
اما اکنون اکثر نفرات اســتقالل قراردادشان را تمدید و در 
این تیم ماندگار شــده اند و عالوه بر آن با خریدهای فصل 
نقل و انتقاالت، نیمکت این تیم قوی تر از سابق شده است. 
اســتقاللی ها در حال حاضر از نظر بضاعت نیروی انســانی 
اوضــاع خوبی دارند و اگر میلیچ و علی کریمی هم به جمع 
آبی ها اضافه شــوند دست ســرمربی این تیم برای انتخاب 
ترکیب مورد عالقه اش باز می شود. البته فکری امیدوار است 
هرچه زودتر با پرداخت مطالبات شفر پنجره نقل و انتقاالت 
اســتقالل باز شود تا او بتواند از همه داشته هایش استفاده 
کند. در صورت باز شــدن پنجره آبی ها اســتقالل یکی از 

تیم های پرمهره و ترسناک لیگ بیستم خواهد بود.
در ادامه به بررسی داشته های استقالل برای لیگ بیستم 

می پردازیم.
دروازهبان؛دومدعیپیراهنتیمملی

هنوز تکلیف قطعی گلرهای اســتقالل مشخص نیست. 
کمیتــه انضباطی قرار اســت ظرف روزهــای آینده حکم 
رشید مظاهری را صادر کند اما از آنجایی که این دروازه بان 

ملی پوش تمایلی به حضور در تراکتور ندارد بعید اســت او 
را فصل آینده با پیراهنی جز اســتقالل ببینیم. پیوســتن 
رشــید مظاهری به اســتقالل عالوه بر اینکه آبی ها را بابت 
داشتن یک دروازه بان آماده مطمئن می کند، باعث می شود 
سیدحســین حســینی هم خیالش به مانند فصل پیش از 
درون دروازه راحت نباشد و برای قرار گرفتن درون ترکیب 
اصلی بیشــتر از قبل تالش کند. حسینی خوب می داند اگر 
بخواهد روند فصل گذشته اش را ادامه دهد باید خود را آماده  
نیمکت نشینی کند. حضور دو دروازه بان با سابقه حضور در 
تیم ملی می تواند حساس ترین رقابت در بین همه تیم های 
لیگ برتر برای قرار گرفتن درون قفس توری باشد. با توجه 
به عملکرد فصل گذشته حسینی و مظاهری، به نظر می رسد 
شانس رشید برای قرار گرفتن درون دروازه استقالل بیشتر 

باشد.
خطدفاع؛جاینگرانینیست

اســتقالل در خــط دفاعــی وضعیــت خوبــی دارد. 
محمدحسین مرادمند، متین کریم زاده و سیداحمد موسوی 
مدافعانی هســتند که استقالل در فصل نقل و انتقاالت آنها 
را به خدمت گرفت. این خریدها در حد و اندازه ای هســتند 

که جدایی روزبه چشــمی خم به ابروی استقاللی ها نیاورد 
و آنهــا را نگران نکنند. مرادمند می تواند گزینه خوبی برای 
جانشینی او باشــد. در دفاع راست هم سیداحمد موسوی 
گزینه جانشــینی وریا غفوری است و فکری می تواند با اتکا 
به موســوی از وریا در پست های دیگر هم استفاده کند. در 
سمت چپ خط دفاعی هم استقالل وضعیت خوبی دارد. به 
نظر می رســد ادامه حضور میلیچ در استقالل قطعی است 
و در کنار او اســتقالل می تواند از متیــن کریم زاده بازیکن 
تیم جوانان ایران هم اســتفاده کند. استقالل در این پست 
میــالد زکی پور را هم دارد تا دســت فکری برای جابجایی 
مهره ها باز باشد. استقالل مدافعان فصل گذشته خود مثل 
عارف غالمی، ســیاوش یزدانی، محمد دانشــگر و شاهین 
طاهرخانی را نیز حفظ کرد و با این شــرایط محمود فکری 

هیچ دغدغه  ای برای انتخاب بازیکن در خط دفاعی ندارد.
خطهافبک؛همهچشمهابهعلیکریمی

برگ برنده استقالل در فصل نقل و انتقاالت حفظ علی 
کریمی و تمدید قرارداد این ســتاره است. استقاللی ها فاز 
جدید مذاکرات خــود را با کریمی آغاز کرده و امید زیادی 
بــه حفظ او دارند. کریمی که یکــی از بهترین هافبک های 

لیگ نوزدهم داشــت در تالش بود تــا فوتبالش را در قطر 
یا ترکیــه ادامه دهد اما فعال که خبری از لژیونر شــدن او 
نیست. البته استقاللی ها قبل از اینکه جدایی کریمی قطعی 
شــود مهدی مهدی پور را خریدند تا در صورت لژیونر شدن 
کریمی جای خالی او با این ســتاره پر شــود. این هافبک 
بازیساز یکی از خریدهای خوب استقالل است که می تواند 
در کنار بازیکنانی مثل مسعود ریگی، فرشید باقری، فرشید 
اســماعیلی، داریوش شجاعیان و آرش رضاوند خط هافبک 
قدرتمندی را در لیگ بیســتم برای محمود فکری تشکیل 
دهد. اســتقالل در این خط محمد بلبلی را از دست داد اما 
با توجه به حفظ بازیکنان تاثیر گذار فصل گذشته و تمدید 
قــرارداد علی کریمی اوضاع آبی ها در این خط به ســامان 
است. ضمن اینکه بازگشت داریوش شجاعیان از مصدومیت 
و بازگشت او به دوران اوج خود می تواند به مانند یک خرید 

خوب برای فکری و استقالل باشد.
خطحمله؛اگردیاباتهبیاید...

استقالل در اقدامی بزرگ توانست همه ستاره های خط 
حمله خود در فصل گذشــته را حفــظ کند. ارکان بهترین 
خط حمله لیگ ســال گذشته که توانستند 55 گل به ثمر 
برسانند در استقالل ماندنی شده اند تا دوباره روزهای سخت 
و ترسناکی را برای مدافعان تیم های رقیب رقم بزنند. البته 
از بین ستاره های خط حمله استقالل هنوز شیخ دیاباته که 
فصل گذشته آقای گل هم شد به تمرینات اضافه نشده اما 
مسئوالن می گویند مشــکلی برای ادامه حضور دیاباته در 
استقالل نیست و باشگاه مطالبات او را پرداخت کرده و تنها 
مشکل باقی مانده گرفتن روادید برای بازگشت است. مهدی 
قایدی هم با وجود داشتن پیشــنهاد خارجی در استقالل 
ماندنی شــد و امیرارســالن مطهری دیگر مهره تاثیرگذار 
استقالل هم لیگ بیستم را در کنار آبی پوشان حضور خواهد 
داشــت. عالوه بر این سه نفر استقالل بابک مرادی را هم از 
ماشین سازی خرید تا خط حمله استقالل تکمیل تر شود. با 
توجه به نفرات خط حمله انتخاب ترکیب 2 نفره یا 3 نفره 
و تصمیم به بازی دادن مطهری بزرگترین دغدغه و چالش 
فکری در این خط خواهد بود. همچنین درخشش احتمالی 
مرادی نیــز می تواند کار را برای انتخاب های محمود فکری 

سخت تر کند.

آبی پوشان منتظر اعالم خبر پیروزی سنگربان تیمشان 
در پرونده شکایت باشگاه تراکتورسازی هستند.

به گزارش »ورزش ســه«، اســتقالل فصل گذشــته را 
با ناکامی در 3 جام به پایان رســاند و کســب سهمیه لیگ 
قهرمانــان تنها دســتاورد 3 کادرفنی این تیــم بود. نتایج 
آبی ها در فصل گذشــته و همچنین عملکرد سیدحســین 
حســینی در درون دروازه این تیــم و از طرفی دیگر، نبود 
یــک رقیب قدرتمند برای دروازه بان آبی پوشــان، همگی 
مزید بر علت شــد تا مدیران استقالل به دنبال جذب یک 
دروازه بان مطمئن باشند. آبی ها در این راه موفق به جذب 
رشید مظاهری دروازه بان تیم ملی و تراکتورسازی شدند که 
قراردادش را با این تیم فسخ کرده بود. البته جدایی مظاهری 
و پیوستنش به اســتقالل به مذاق تبریزی ها خوش نیامد 
و آنها با شــکایت به کمیته تعییــن وضعیت بازیکنان، ادعا 
داشــتند که فسخ مظاهری غیرقانونی بوده و او حق جدایی 
از تراکتورســازی را ندارد. در حالیکه در آستانه شروع لیگ 
بیستم هستیم، هنوز در این خصوص هیچ گونه رای یا بیانیه 
ای از سوی فدراسیون صادر نشــده و این روزها طرفداران 
اســتقالل و تراکتورسازی منتظر مشخص شدن نتیجه این 
شکایت هســتند. شــکایتی که زمان اعالم رای آن بسیار 

طوالنی شده و بیش از حد معمول به طول انجامیده است. 
به هر حال پرونده مظاهری و تراکتور به دلیل بعضی مسائل 
و پیچیدگی های خــاص خودش، از کمیته تعیین وضعیت 
راهی کمیته انضباطی شــد تــا رای نهایی در این خصوص 
صادر شــود که باالخره در ایــن دعوای حقوقی کدام طرف 
برنده ماجراســت. دو روز پیش بود که روزنامه خبرورزشی 
مدعی شد از راهرو های فدراسیون فوتبال خبر رسیده است 
که رای این پرونده به ســود مظاهری صادر شــده و آبی ها 
با اطمینان خاطر کامل می توانند از حضور این ســنگربان 

باتجربه در ترکیب تیمشان مطمئن باشند.
 ماجرا زمانی جالب می شود که محمد علیپور مدیرعامل 
تراکتورسازی در نشست خبری که با اصحاب رسانه داشت، 
در مورد نتیجه پرونده شــکایت این باشــگاه از مظاهری، 
ترجیــح داد احتیاط در صحبت هایش را رعایت کند و لحن 
پاســخگویی او به نحوی نبود که تراکتورسازی را در جایگاه 

برنده این دعوای حقوقی نشان دهد.
علیپور در این نشســت به جــای اظهارنظر درخصوص 
نتیجه این پرونده گفت: برخی مســائل هستند که باید به 
صورت زیربنایی حل شود و دست ما نیست. با آقای زنوزی 
هم در این مورد صحبت کردیم. مهم این نیســت که تعداد 

بند قراردهادیمان باال باشد مهم این است که بندهای خوبی 
در قرارداد گنجانده شود. حکم فعال صادر نشده و دو سه روز 
آینده صادر خواهد شد. باید منتظر بمانیم تا آن روز که اگر 
در یک مورد محکوم شدیم اقداماتی که باید را انجام دهیم.

اینگونه از صحبت های علیپور برداشت می شود که ظاهرا 
بندهایــی در قرارداد مظاهری بوده که به این ســنگربان با 
کیفیت اجازه جدایی از تراکتورسازی را داده و مظاهری نیز 
پس از مشــورت با وکیلش، به همین بندها استناد کرده و 

قراردادش را با تبریزی ها فسخ کرده است. فسخی که گویا 
خود تراکتوری ها نیز رفته رفته به درســت بودن آن اذعان 
می کنند. به هر حال استقاللی ها تا زمان صدور رای قطعی 
این پرونده باید منتظر بمانند ولی با توجه به نظرات وکالی 
استقالل و مظاهری، ظاهرا روند به نحوی بوده که سنگربان 
آبی پوشان می تواند در این دعوای حقوقی برنده شود و به 
همین دلیل مظاهری با خیال آسوده در تمرینات و بازی های 

تدارکاتی استقالل حضور داشته است.

مدافع چپ پرسپولیس که قراردادش با این تیم به پایان 
رسیده در مذاکره با استقالل هم به نتیجه ای نرسید.

به گزارش »ورزش ســه« خبرنگاران حوزه پرسپولیس 
در پایان جلســه نادری و رســول پناه بودند که سر و کله 
بچه های اپلیکیشــن پرسپولیس در کوچه باشگاه پیدا شد. 
از قرار معلوم بنا بود از این مدافع جوان بابت تمدید قرارداد 
در پرسپولیس فیلمی گرفته شود اما در شرایطی که اخبار 
خوش بینانه ای به بیرون درز کرد و در همه سایتها منتشر 
شــد ناگهان و بر اثر یک اختالف جلســه نادری و مدیران 
باشگاه بدون نتیجه به پایان رسید و او با بیان تنها این جمله 
که »در روزهای آینده خبرهای خوبی می شنوید« خود را از 

محاصره خبرنگاران بیرون کشید.
نکته مهم درباره نادری اســت که در دو هفته گذشته از 
سوی باشگاه اســتقالل طرف مذاکره قرار گرفته و جلسات 
مختلفی بین او و یکی دو عضو هیات مدیره باشــگاه برگزار 
شــده و طرفین تا بحث های ریز پیــش رفته اند با اینحال 
نادری که حضورش برای استقالل حیاتی تر از پرسپولیس 
به نظر می رسد با آبی ها نیز به توافق خاصی نرسیده و آنها 
را کالفه کرده اســت.چرا که در استقالل موضوع مربوط و 

موازی هم آمدن یا نیامدن میلیچ است و باید در این باره نیز 
تصمیم جدی گرفته شود.

نادری به طور جدی دچار تردید اســت. تردید نادری در 
پرسپولیس حضور ســعید آقایی به عنوان یک مدافع چپ 
تــازه نفس برمی گــردد و اینکه او برای اینکــه جزو یازده 
نفر ثابت سرخپوشــان باشــد باید یک فصل با این بازیکن 
تبریزی بجنگد درحالیکه او در دوســال گذشته در فوتبال 
ایــران موقعیتی به مراتب بهتــر از این خرید جدید یحیی 
داشته است.اما تردیدی که او در پیوستن به استقالل دارد 
ازحواشــی قطعی بعد از انتقال به قطب دیگر فوتبال ایران 
ناشی می شود و مشخص نیست که نادری چقدر برای هضم 

این دشواری آمادگی داشته باشد. 
این نکات باعث شده هر تصمیمی بار منفی خود را داشته 
باشد و با وجود آمادگی دو باشگاه برای تمدید و عقد قرارداد 

با وی ، اوخود و سرخ و آبی را در برزخ نگه داشته است!
ظاهرا استقاللی ها که چند جلسه ای را با نادری پشت سر 
گذاشته اند به او اعالم کردند که امروز گزینه بازگشت میلیچ 
را فعال خواهند و اگر او هرچه سریعتر تکلیف را روشن نکند 
پرونده اش را می بندند. در مورد پرسپولیس هم باید منتظر 

صحبت های رسول پناه یا خود این بازیکن ماند و سوال کرد 
چرا قراردادی که پرسپولیس و بازیکن در یکقدمی آن بودند 
انجام نشد. در شــرایطی که محمدانصاری دیگر دفاع چپ 
پرسپولیس نیز از این تیم جدا شده در صورت رفتن نادری 
آن وقت سعید آقایی تنها بازیکن متخصص پرسپولیسی ها 
در این پســت خواهد بود.استقالل هم در این پست متین 

کریم زاده و میالد زکی پور را دارد و موضوع نادری تکلیف 
میلیچ را روشن می کند.  نادری 24 ساله که دو سال پیش 
از تیم تراکتور به کورتریــک بلژیک رفته بود در نیم فصل 
لیگ هجدهم به عنوان بازیکن قرضی به پرسپولیس پیوست 
و خیلی زود توانســت به یکی از مهره های موثر تیم تبدیل 

شود.

بررسیشرایطاستقاللبرایلیگبیستم

مدعیقهرمانیباستارههایشواردمیشود

پروندهمظاهریوحکمیکهتایپشد

رشید:گلطالییاستقاللدروقتاضافی؟

محمدنادریعجیبترینچهرهنقلوانتقاالت

نهبااستقاللتوافقکردنهباپرسپولیس!

کاپیتان تیم ملی بسکتبال ایران از نحوه تصمیم گیری ها 
در رشته برای لیگ و تیم ملی انتقاد کرد.

صمد نیکخواه بهرامی در گفت وگو با ایسنا، درباره شرایط 
خود پس از ابتال به ویروس کرونا، توضیح داد: خوشبختانه 
تســت دوم من منفی شد و از دیروز به همراه تیم تمرینات 

خودم را پیگیری می کنم. از نظر جسمی و روحی هم شرایط 
خوبی را دارم.

وی درباره شــیوه جدید برگــزاری لیگ برتر نیز گفت: 
حقیقت این اســت که اصال این موضوع را پیگیری نکرده ام 
و خیلی هم مهم نیست چون تصمیماتی که گرفته می شود 

به گونه ای است که نباید درباره آن ها نظر بدهم. من اساسا 
با این شــیوا جلسه گذاشتن و تصمیم گیری مخالفم و اگر 
تصمیات درستی گرفته نمی شود و هر سال قوانین را عوض 

می کنیم، بخاطر همین شیوه اشتباه است.
کاپیتان تیم ملی بســکتبال ایران گفت: این تصمیماتی 
هم که در جلســه دیروز گرفته شد شک  نکنید تا نیم فصل 
تغییراتی خواهد داشــت. متاسفانه یکســری سیاست ها و 
قوانین غلط در ورزش ما هســتند که درست نیست. مدیر 
یک تیم را به جلسه می برند تا رای بدهد و هرکس بر اساس 
علــم و دانش خودش نظر میدهد کــه در هیچ  کجای دنیا 

اینطور نیست!
او در مورد شــیوه درســت تصمیم  گیری ها نیز گفت: 
همانطــور که قبال هم گفته ام باید 5 - 6 کارشــناس خبره 
بســکتبال را انتخاب کنیم تا بر اساس شــرایط روز کشور 
قوانین بســکتبال را بچینند و برای 4 - 5 ســال آینده آن 

قوانین را ارائه کنند.
بازیکــن تیم  مهرام، درباره شــرایط این تیم برای فصل 
جدید رقابت های لیگ نیز گفت: مهرام هر سال تیم خوبی 
اســت و شــما از مهرام تیم بدی نخواهید دید. این  موضوع 
هم به دلیل عالقه آقای گنجی به ورزش و بســکتبال است. 
با توجه به ســابقه شرکت مهرام امکان ندارد تیم ضعیفی را 
راهی مسابقات کند، اما اینکه چه نتیجه ای بگیریم به اتفاقات 

مختلفی بستگی دارد که در طول یک فصل رخ می دهد.
طبق تصمیم فدراسیون لیگ برتر از 15 آبان و تمرینات 
تیم ملی هم برای پنجره دوم انتخابی کاپ آسیا از تاریخ 23 
آبان شروع می شود. بنابراین تنها پس از یک هفته برگزاری 
مسابقات لیگ دوباره باید به مدت سه هفته شاهد تعطیلی 
لیگ باشیم تا تیم ملی دو بازی خود با تیم های عربستان و 
سوریه را در این پنجره انجام دهد که شائبه های را به همراه 
دارد. نیکخوه بهرامی درباره این شــرایط نیز گفت: باالخره 
تیم هــا یک ماه و نیم تا دو ماه اســت که تمرین کرده اند و 
بازیکنان ناآماده  نیستند، ولی اینکه بخواهیم لیگ را شروع 
کنیم و بعد از یک بازی به مدت 20 روز مسابقات را تعطیل 
کنیم، روش درستی نیست. من واقعا در آن جایگاهی نیستم 
که بخواهم عملکرد تصمیم گیرنده ها را بسنجم اما اگر میشد 
یکسری ها را اصال به بســکتبال راه نمی دادم. البته بنده در 
محیط فدراسیون نیستم که چالش ها را ببینم، اما این روش 
فعلی درســت نیست که حاصل همان  نحوه اشتباه تصمیم 

گیری ها است.
او در پایان گفت: تیم ها قرار است یک بازی در لیگ انجام 
دهند و ســپس لیگ به مدت 20 روز تعطیل می شود، اصال 
برای این روش برگزاری هیچ روش تمرینی وجود ندارد که 
باشگاه ها تیم خود را اوج نگه دارند! همه این موضوعات نکات 

مهمی است که باید به آن ها توجه شود.
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