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بودجه ای که حرمت ها را شکست
ورزش  بودجــه  تخصیص 
از ســوی مجلــس بــه چند 
باعث  ورزشــی  فدراســیون 
شــد تا تنش ها بیــن اهالی 
ورزش بیش از گذشــته شود. 
به گزارش فــارس، » بچه اید 
اینطــور صحبــت می کنید؟ 
آتش به اختیارم، زیر بار حرف 
زور نمی روم، از صبح جلسه داشتم و خسته ام، اجازه حرف زدن پیدا نکنم مجمع 
را ترک می کنم، بچه جنوب شــهرم و ...« بخشــی از مکالمات روز گذشته بین 
علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی و محمد پوالدگر معاون حرفه ای و قهرمانی 

وزارت ورزش بود.
تمام 3 ساعت جلسه مجمع فدراسیون کشتی عصر روز شنبه فقط به تنش، 
توهین، بی احترامی و ... ختم شد و تنها چیزی که در آن دیده نمی شد این بود 
که اصال این مجمع برای چه تشــکیل شده است؟ از همان ابتدای شروع مجمع 
عمومی فدراسیون کشتی هم دبیر و هم پوالدگر با موضعی که از قبل داشتند و 
به خاطر درگیری لفظی که بین شان به دلیل بودجه پیش آمده در نشست شرکت 
کردند و در چهره های دو طرف هیچ نشانی از صلح و سازش دیده نمی شد. کامال 
مشخص بود باز هم این 2 مدیر ورزشی کنار هم نشسته اند تا این مقابل هزاران 
چشم که آنالین و حضوری آنها را می بینند برای هم خط و نشان بکشند و جدل 

کنند، کاری که نتیجه آن قهر معاون وزیر بود و مجمعی بدون پایان.
شروعماجراازتقسیمبندیبودجهمجلسبرایفدراسیونها

ماجــرای دعــوای علیرضا دبیر با وزارت ورزش از تقســیم بودجه از ســوی 
کمیســیون فرهنگی مجلس به برخی از فدراسیون های ورزشی استارت خورد. 
مجلس اعتبار 350 میلیونی را برای فدراسیون های ورزشی در نظر گرفت که از 
این بودجه 70 میلیارد برای کشــتی بود و بقیه فدراسیون ها اعتباراتی 10 و 5 
میلیاردی داشتند. وقتی که روز چهارشنبه دبیر راهی وزارت شد تا درباره برنامه ها 
و بودجه صحبت کند پوالدگر اعالم کرد بودجه 4.5 میلیاردی که برای فدراسیون 
واریز شده از محل اعتبارات 70 میلیاردی بود که مجلس در نظر گرفته و همین 
شد آتش اختالف بین کشــتی و وزارت ورزش. درگیری های لفظی بین دبیر و 
پوالدگر به قدری زیاد بود که عالوه بر انعکاس آن در رسانه های داخلی، خارجی ها 
هم آن را پوشش دادند. در این بین روسای فدراسیون ها هم بیکار ننشسته بودند 
و چند وقت پیش در نامــه ای اعتراض آمیز به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس 
شورای اسالمی گالیه هایی از بودجه مجلس داشتند. تاکید روسای فدراسیون ها 
این بود تخصیص بودجه برچه منطق و شاخصی توزیع شده که یک فدراسیون 
المپیکی مانند شمشیربازی و تیراندازی بودجه ای ندارد و در مقابل برای کشتی 
70 میلیارد در نظر گرفته شده است؟ اگرچه حدود 20 رئیس فدراسیون این نامه 

را امضا کردند اما مجلس هیچ پاسخی به این اعتراضات نداد.
ادامهکشمکشدربینچشمهایمخاطبانوپایاناخالقواحترام

درگیری های دبیر و پوالدگر نه تنها روز چهارشــنبه به پایان نرسید بلکه در 
مجمع عمومی روز شنبه با شدت بیشتری دنبال شد به طوری که با این اتفاقات 
تلخی که رقم خورد احترامات از بین رفت و حرمت ها شکسته شد. دبیر و پوالدگر 
ســالها به عنوان مدیر ورزشــی خدمت کرده اند و الگوی اخالق و فرهنگ برای 
ورزشــکاران سراسر کشور بودند اما توهین و بی احترامی هایی که روز گذشته در 
مجمع دیده شــد روایت متفاوتی از چهره  2 مدیر ورزشی بود، روایتی که نشان 
می داد این مدیران و قهرمانان که روزی مردم برایشان با افتخار دست می زدند در 

زمان عصبانیت رفتارهایی دارند که به هیچ وجه قابل دفاع نیست.
الفاظــی که دبیر با جمله »بچه جنوب شــهرم« به کار بــرد توجیهی برای 
رفتارهایی بود که هیچ کلمه ای نمی توان برای توصیف آن به کار برد و در مقابل 
معاون وزیر هم نشان داد اصال سعه صدر ندارد و نمی تواند مقابل انتقادات با صبر 

پاسخگو باشد به همین دلیل بود که »قهر« را انتخاب و مجمع را ترک کرد.
ورودحاشیهسازمجلسبهورزش؛کمکیکهباعثدشمنیشد

اگرچه برکسی پوشــیده نیست که نمایندگان مجلس شــورای اسالمی در 
تالش هســتند تا به ورزش کمک کنند و ملی پوشــان کشورمان بدون دغدغه 
در میادین حضور داشــته باشند اما به نظر می رســد ورود پارلمان نشینان این 
بار به جای صلح باعث دشمنی بین اهالی ورزش شده است. به گفته محمدرضا 
داورزنی رئیس فدراسیون والیبال آنچه االن در کشتی اتفاق افتاده نتیجه کار بی 
منطق نمایندگان مجلس در توزیع بودجه بوده اســت. االن با این اتفاقات چند 
دســتگی به خوبی در بین روسای فدراسیون ها مشهود است. اگرچه هزینه های 
سرسام آور برای اعزام های بین المللی بر کسی پوشیده نیست و هر مقدار بودجه 
در اختیار ورزش قرار بگیرد باز هم کم است اما به نظر می رسد ایجاد ساز و کار 
مناســبتر و شــاید اختصاص این بودجه به وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک 
می تواند در کاهش تنش ها موثر باشــد چرا که مدیــران وزارت ورزش و کمیته 
ملی المپیک می توانند با تخصیص بودجه از فدراسیون ها در قبال خرج هایی که 
دارند پاسخ بخواهند؛ البته به هیچ وجه نباید منکر افتخارآفرینی ورزش کشتی 
 شــد که واقعا از نظر مدال آوری در حال حاضر یک ســر و گردن باالتر از سایر 

فدراسیون ها قرار دارد.

پیشنهاد عجیب تیم لیگ یکی به پارس جنوبی!
جنوبی  پارس  ســرمربی 
از لیگ  می گوید که تیمــی 
یک بــه آنها پیشــنهاد داده 
است اگر در مقابل رقیبشان 
برنده شــود، به آن ها پاداشی 

نفیس خواهد داد.
ایمان رزاقی راد، سرمربی 
تیم فوتبال پارس جنوبی که 
توانســت با تیمش در رده پنجم لیگ یک قرار بگیرد، در گفت وگو با ایســنا، 
در خصوص این فصل مســابقات لیگ آزادگان اظهار کرد: فصل ســختی برای 
ما بود. ما لیگ را خوب شــروع نکردیــم و با توجه به جدایی بازیکنان اصلی و 
بســته بودن پنجره تیم که نمی توانستیم قرارداد بازیکنان جدید را ثبت کنیم، 
5 هفته ابتدایی اصال نتایج خوبی نگرفتیم اما با حل شدن مشکالتمان و جذب 
ستاره هایی که در لیگ دو حضور داشتند، مشکالت را پشت سر بگذاریم و فکر 

می کنم در حدود یازدهم هفه نیز شکست ناپذیر بودیم.
وی ادامه داد: هدفی که تعیین کرده بودیم، قرار گرفتن در رده های هفتم یا 
هشتم بود که خدا را شکر عملکرد بهتری داشتیم. تیم ما مشکالت زیرساختی 
داشــت و به دلیل محدودیت های پرداختی شــرکت نفت، بارها در طول فصل 
دچار مشــکل می شدیم. ما حتی در مسائل انگیزشی مثل دادن پاداش مشکل 
داشــیتم زیرا شرکت نفت در پرداختی هایش محدودیت داشت و همین کار ما 

را سخت می کرد. 
این در مقایســه با رقبایی مثل ملوان و مس که در رختکن پاداش شــان را 
می گرفتنــد، تفاوت زیادی دارد. به هر حال من از عملکرد بازیکنانم راضی ام و 

از تالش های مدیریت باشگاه نیز ممنونم که چنین شرایطی را فراهم کرد.
سرمربی پارس جنوبی افزود: ما توانستیم اولین شکست ملوانی را رقم بزنیم 
که بیشــتر از یک نیم فصل نباخته بود. استقالل خوزستان، شمس آذر قزوین 
و آرمان گهر را در روزهای اوجشــان بردیم و در هفته یکی مانده به آخر، مقابل 
مس امتیاز گرفتیم که ســبب شد این تیم قهرمانی را از دست بدهد. تا هفته 
آخــر قدرتمنــد و جوانمردانه بازی کردیم که از این بابت از بازیکنانم تشــکر 

می کنم.
رزاقی راد در خصوص ادامــه همکاری اش با پارس جنوبی و هدف این تیم 
بــرای فصل بعد گفت: من بــا پارس جنوبی قــرارداد دارم و حتی برنامه های 
فصل آینده را نیز به این تیم داده ام. ما اکنون برای صعود یارگیری می کنیم و 
هدفمان لیگ برتری شدن است اما به شرطی که زیرساخت هایی که الزم است 

تا 3 الی 4 ماه آینده فراهم شود. 
مدیریــت در حال تالش اســت که این زیرســاخت ها را فراهم کند اما اگر 
ایــن اتفاق رخ ندهد، ما هر چقدر هم بازیکنان خوب و باکیفیتی بگیریم فایده 
نخواهد داشــت. اگر همه چیــز طبق روال پیش رود، پــارس جنوبی یکی از 

کاندیدای اصلی صعود خواهد بود.
سرمربی پارس جنوبی در خصوص پیشنهاد تبانی به این تیم رد طول فصل 
توضیح داد: پیشــنهاد تبانی نه به بازیکنانم و نه به من داده شــد اما در طول 
فصــل یک بار یکی از تیم ها به ما پیشــنهاد داد که اگر مقابل فالن تیم خوب 
بازی کنید، به شــما پاداش خواهیم داد. من این پیشنهاد را رد کردم و گفتم 
کــه تیم من بازی خــودش را خواهد کرد. ما حتی آن بازی را هم بردیم اما به 
خاطــر وجدان کاری خود برنده آن بازی شــدیم و حتی جواب آن تیم را هم 

دیگر ندادیم.

اخبار کوتاه

خبر

مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران می گوید 
انتخاب گواردیوال و کی روش در شرایط فعلی 
به جای اسکوچیچ جوابگوی نیاز ایران نیست 

چرا که زمانی تا جام جهانی نمانده است.
حســین فرکی در گفت وگو با ایســنا، در 
واکنش به اینکه آیا با نظر برخی از کارشناسان 
برای برکناری اســکوچیچ از تیم ملی در این 
مقطــع و انتخاب یک مربی دیگــر از جمله 
کی روش موافق اســت یا خیــر؟ گفت: حتی 
االن بهتریــن مربی دنیا را هم بیاورید، موافق 
نیســتم. شــخصا موافق این موضوع نیستم. 
کاری به اســامی هم نــدارم. چه گواردیوال و 
چه کی روش را هم بیاورند، نمی توانند کاری 
کنند و زمان برای این کار مناســب نیست و 
باید همین مســیر ادامه داشته باشد. مسئله 
مهم این است که تیم ملی را به عنوان اولویت 
نخست در نظر داشته باشیم و حمایت کنیم.
شرایطایدهآلیدرجامجهانی

نخواهیمداشت
مربی تیم ملی در پاســخ به این سوال که 
بــا توجه به این زمان کوتــاه، به نظر او ایران 
شرایط ایده آلی در قطر خواهد داشت یا خیر 
اظهار کرد: من فکر نمی کنم وقتی جام جهانی 

می رسیم، شرایط ایده آلی داشته باشیم.
مربی تیم ملی ایران در جام جهانی 200۶ 
در واکنش به اینکه به علت برگزاری بازی های 
جام جهانی در کوران مســابقات باشــگاهی، 
احتماال ملی پوشــان در شرایط فردی خوبی 
خواهند بود اما ایران از نظر تیمی به شــرایط 
ایده آل می رســد یا خیر گفت: به اعتقاد من 
از نظــر تیمی به مشــکل می خوریم. شــاید 
بازیکنان در شــرایط خوبی باشند و اکثرا هم 
در اروپا هســتند و بیشتر مسئولیت تیم روی 
دوش آن هاست اما فکر نکنم کادرفنی و مردم 

از تیم راضی باشند. 
توکل ما بر خدا است.

اردویتیمملیدرقطرشبیهدید
وبازدیدبود

وی درباره اردوی تیم ملی فوتبال ایران در 
قطر که با نارضایتی بازیکنان همراه بود و تیم 
ملی بازی نه چندان خوبی را مقابل الجزایر به 
نمایش گذاشت گفت: به هر حال فکر می کنم 
اخبــار، اطالعات، تصاویر و برنامه هایی که در 
رســانه ها درباره قطر گفتنــد، رضایت بخش 

نبوده است. 
حداقــل یک بــازی در این کشــور انجام 
دادیم. شاید اگر در قطر نبودیم، همین بازی 
هم انجام نمی شــد. به جز خــود بازی، اردو 
رضایــت بخش نبود. همــه بخش ها از جمله 
بازیکنان و کادرفنی بــه این موضوع اعتراف 
می کنند. پس مشخص اســت که قضاوت ها 
درباره اردوی قطر درست بوده است. اتفاقاتی 

کــه در قطر رقــم خورد و بازیکنــان به این 
کشــور رفتند، بیشتر شــبیه به دید و بازدید 

بوده است.
او در واکنش به این ســوال که به عنوان 
مربی تیم ملی ایــران، در اردوی قطر حاضر 
می شــد، گفت: باید شــرایط را بررسی کرد. 
گاهی وقت ها آدم مجبور اســت شرایط بد را 
انتخاب کند. شاید این اردو بهتر از هیچ بود. 
البته کادرفنی مناطق دیگری را برای تشکیل 
اردو در نظر گرفته بود که انجام نشد. از قبل 
یک مناطقی برای تشکیل اردو و بازی خیلی 
مورد اســتقبال قرار می گیرد. یک وقت هایی 
آدم مجبور می شود شــرایط بدتر را انتخاب 

کند. در واقع این شرایط بهتر از هیچ است.
اگراردودرتهرانبود،بهترمیشد

مربی و بازیکن سابق تیم ملی ایران درباره 

نارضایتــی بازیکنان از تصمیم مربی تیم ملی 
برای برگزاری اردو در قطر یادآور شد:  وفتی 
شــرایط ایده آل نباشد، انتقاد هم وجود دارد. 
به نظرم کادرفنی، بازیکنان و مردم حق دارند 
انتقاد کنند. بازیکنان و ما می گوییم اگر اردو 
در تهران بود، حداقل در تهران در شرایط آب 
و هوایی بهترین تمریــن می کردند و از نظر 

جسمی و روحی اتفاقات اخیر رخ نمی داد.
او با بیان اینکه زمان زیادی تا جام جهانی 
نمانده اســت گفــت: فقط یک فیفــا دی تا 
جــام جهانی باقی مانده اســت که باید بازی 
تدارکاتی داشــته باشــیم. این مسئله هم با 
توجــه به مســائل تحریم و مشــکالت، کار 

راحتی نیست.
فرکی درباره شکســت تیم ملی ایران در 
دیدار دوســتانه مقابل الجزایر و در پاسخ به 

این سوال که آیا عملکرد ضعیف ایران مربوط 
به وضعیت این اردو بود یا مشــکالت مربوط 
به گذشــته اســت اظهار کرد: به نظرم ما از 
نقطه ای دچار ضعف شــدیم کــه دو بازیکن 
کلیــدی خودمــان را در قلب خــط دفاعی 
نداشتیم. خلیل زاده و کنعانی زادگان به علت 
مصدومیــت و محرومیت غایــب بودند. این 
دو از زمان پرســپولیس بــه همکاری خوبی 
رسیده اند. از طرفی تیم ملی به علت خستگی 
ناشی از مسابقات باشگاهی در شرایط خوبی 

هم قرار نداشت.
ایرانجلویالجزایرزورنداشت

مربی سابق تیم ملی ایران ادامه داد: مقابل 
الجزایر زور زیادی نداشــتیم. از نظر آمادگی 
جســمانی، تیم خوب نبود چرا که بازیکنان 
یک فصل بازی کرده اند و خســته و از فوتبال 
دل زده شــده اند و شور و اشتیاق الزم وجود 
ندارد. در کنار این مسئله، الجزایر هم با وجود 
غیبت چند بازیکــن اصلی، از تیم های خوب 
آفریقا اســت و به مراتب از ما سرحال تر بود. 
ایران هم در بخــش دفاعی و تهاجمی توانی 

نداشت. 
حریف هم نقاط ضعف ایران استفاده کرد 
و ما فقط دو، ســه موقعیت داشتیم که روی 
یکی از حرکات خوب به گل رسیدیم و بازی 
مساوی شــد اما در ادامه بازی را باختیم. هر 
چند در بازی تدارکاتــی برد و باخت مدنظر 

من نیست.
وی با اشــاره به اوضاع فدراسیون فوتبال 
گفت: ما فدراســیونی نداریم که تصمیم گیر 
باشــد. پول هم نداریــم. حمایت های وزارت 
ورزش باید وجود داشــته باشد و از نظر مالی 
و سیاســی کمک کنند. هر چند ما خواهان 
دخالت کمتر دولت هســتیم و دوست داریم 
دولت وارد حیطه ورزش نشــود. همه چیز در 

اختیار فدراسیون فوتبال باشد.

بعد از هفت خرید هیجان انگیز، اکنون باشگاه پرسپولیس 
هــدف نقل و انتقاالتــی خــود را روی بازگرداندن مهاجم 

نیجریه ای قرار داده است.
به گزارش »ورزش سه«، نقل و انتقاالت داغ و تابستانی 
پرسپولیس با جذب علیرضا بیرانوند، مرتضی پورعلی گنجی، 
ســروش رفیعی، دانیال اســماعیلی فر، گئورگی ولسیانی، 
محمدمهدی احمدی و ســعید صادقی همراه شــده و آنها 
اکنــون مهمترین هــدف خود را روی جــذب مهاجم قرار 

داده اند.
در این راستا باشگاه پرســپولیس مذاکرات موازی با دو 
مهاجم خارجی را در دســتور کار قرار داده اســت و بعد از 
توافق ابتدایی با کاســیانو دیاز، اکنــون در حال مذاکره با 

گادوین منشا نیز هستند.
گادوین منشا، مهاجم نیجریه ای خاطره ساز پرسپولیس 
که بعــد از درخشــش در پیکان به عضویــت این تیم در 
آمد، اکنون هدف نقل و انتقاالتی باشــگاه پرسپولیس قرار 
گرفته اســت. این بازیکن، به عنــوان زوج مهدی طارمی و 
در ادامــه علی علیپور کار را در این تیم با پیراهن شــماره 

90 سرخپوشــان دنبال کرد و در ادامه نیــز زننده یکی از 
خاطره انگیزترین گل های پرسپولیس لقب گرفت.

مهاجم نیجریه ای در جدال برگشت مرحله یک چهارم و 
برابر الدحیل قطر در شرایطی که این تیم در آستانه حذف از 
لیگ قهرمانان آسیا قرار داشت، با حرکتی جالب توجه و فرار 
از نیمه زمین، دروازه حریف را گشــود و تیمش را به دیدار 
نیمه نهایی رساند که آنجا نیز با برتری برابر شاگردان ژاوی 

برای اولین بار به فینال آسیا راه یافتند.
منشا در ادامه در تصمیمی جنجالی راهی استقالل شد 
و به عنوان جدیدترین یاغی فوتبال ایران نام خود را مطرح 
کرد. حضور این مهاجم نیجریه ای در استقالل اما زیاد طول 
نکشــید و او فصل بعد را راهی لیگ امارات شد. این مهاجم 
ماجراجو در ادامه بار دیگر به فوتبال ایران بازگشت و اینبار 
در تیم گل گهر ســیرجان و زیر نظر امیر قلعه نویی کار را 
دنبال کرد و در شــرایطی که در پایان فصل یکی از برترین 
گلزنان فصل لقب گرفت و رقابت آقای گلی را به شیخ دیاباته 
واگذار کــرد، ترجیح داد چالش جدید دیگری را در فوتبال 
ایران تجربه کند و اینبار راهی مس رفســنجان شد. تیمی 

کــه با اعتماد کامل به او، زننده پنالتی  هایش نیز شــد و به 
واســطه این توانســت بار دیگر عنوان آقای گلی لیگ را به 

خود اختصاص دهد.
مهاجــم نیجریه ای در شــرایطی که اکنــون تعطیالت 
تابستانی را پشت سر می گذارد، بار دیگر موردتوجه باشگاه 
پرسپولیس قرار گرفته و در حالیکه آنها با کاسیانو دیاز نیز 

به توافق ابتدایی دست یافته اند، او نیز قرار است راهی ایران 
شود و اینبار پای میز مذاکره با سرخپوشان قرار گیرد.

مدیران پرســپولیس در صورتی که او در این مذاکرات 
از نظر مالی شــرایط سختی را پیش پای آنها قرار ندهد، به 
توافق نهایی با وی خواهند رسید تا بار دیگر پیراهن شماره 

90 را به وی اهدا کنند.

مربی سابق تیم ملی فوتبال ایران:

کی روش و گواردیوال هم نمی توانند کاری بکنند

خط حمله پرسپولیس کامال خارجی می شود

گادوین منشا به پرسپولیس بازمی گردد

هر چند که اســتقالل در خط دفاعــی با اتمام قرارداد 
بازیکنانش مواجه شــده ولی به نظر تمام تمرکز ساپینتو 

روی تقویت خط حمله و جذب بازیکنان خارجی باشد.
به گزارش »ورزش ســه«، پنج روز از انتخاب رســمی 
ریکاردو ســاپینتو به عنوان ســرمربی جدید اســتقالل 
می گذرد و با اینکه مدیران باشگاه قول داده بودند که پس 
از اعالم نام جانشین فرهاد مجیدی خریدهای جدید خود 
را نیز معرفی خواهند کرد، اما تاکنون این اتفاق رخ نداده 
و شاید دلیل اصلی آن نیز انتظار برای تأیید این بازیکنان 

توسط سرمربی پرتغالی باشد.
فعال ســجاد شــهباززاده نخســتین خرید تابســتانی 
استقالل است که البته هنوز به صورت رسمی قراردادی با 
وی امضا نشــده اما گفته می شود که قرار است در همین 
روزهــای پیش رو این اتفاق رخ دهــد. دیگر بازیکنی که 
گفته می شود به اســتقالل نزدیک است، امید حامدی فر 
بازیکن فصل قبل صنعت نفت بــوده تا آبی ها با رونمایی 
از این دو بازیکن، کار خــود را در بازار نقل و انتقاالت به 

صورت رسمی آغاز کنند.
با این حال، به نظر می رســد که تمام تمرکز استقالل 
در تقویت عناصر تهاجمی تیم اســت. ریکاردو ســاپینتو 
که در دوران بازیگری به عنوان مهاجم برای باشــگاه های 
مختلف به میدان رفته، تیم های تحت هدایت او نیز عموما 
تهاجمی بوده و به همین دلیل او در زمان تصدی هدایت 
تیم هــای مختلف، کار تقویــت را از خط حمله آغاز کرده 

است.
هر چند که اســتقالل توانســت فصل قبل را با اقتدار 
و شکســتن انواع و اقســام رکوردها به پایان برساند، اما 
واقعیت این است که ثبت آمار 39 گل زده طی 30 بازی 
برای تیم قهرمان لیگ چندان قابل قبول نیست بخصوص 
اینکه بدانیــم از این تعداد، 3 گل آبی هــا با رأی کمیته 
انضباطی به حساب آنها افزوده شده و تیم فرهاد مجیدی 

فصل قبل در زمین مســابقه فقط 3۶ بــار دروازه رقبا را 
باز کرد.

اســتقالل در لیگ بیست و یکم 19 بار از سد حریفان 
گذشــت که این تیم فقط در ۶ مــورد از این پیروزی ها 
توانســت با اختالف بیش از یک گل به برتری دست یابد 
کــه یکی از این ۶ پیروزی نیز همان دیدار با گل گهر بود 
که به دلیل اســتفاده ســیرجانی ها از بازیکن غیرمجاز به 
دســت آمد و آبی پوشان در 13 مســابقه با اختالف یک 

گل برنده شدند.
شش تســاوی بدون گل )بدون احتساب دیدار با گل 
گهر( نیــز دلیل دیگری بر لزوم تقویت اســتقالل در فاز 
تهاجمی اســت. پس از خروج رودی ژســتد از این تیم، 
آبی ها توانستند سجاد شهباززاده را جذب کنند اما واقعیت 
این است که از میان ارســالن مطهری و آرمان رمضانی، 
احتمال جدایی حداقل یک نفر باالســت و ســاپینتو به 

دنبال جذب یک مهاجم ششدانگ خارجی است.
عالوه بر این، اســتقالل در پســت وینگر نیز نیازمند 
تزریق نیروی تازه ای است. کوین یامگا که عنوان بهترین 
گلزن قهرمان لیــگ را به خود اختصاص داد، در 9 دیدار 
پایانی آبی ها در لیگ و جام حذفی هیچ تأثیرگذاری روی 
گل های تیمش نداشــت و از 10 گلی که به ثمر رساند، 5 
مورد آن مســتقیما از روی نقطه پنالتی به ثمر رسیدند و 
یک گل نیز روی ریباند پنالتی ششمی بود که فروزان آن 

را مهار کرده بود.
امیرحســین حســین زاده نیز که بدون شــک پدیده 
اســتقالل در لیگ قبل بود، سرنوشت نامشخصی دارد. او 
یک پیشــنهاد از شــارلوای بلژیک دریافت کرده و ممکن 
است با فعالســازی بند فسخ موجود در قراردادش، از این 
تیم جدا شود. استقالل تالش زیادی کرد تا سعید صادقی 
بهترین پاســور لیگ را به خدمت بگیــرد ولی هرگز این 
اتفاق رخ نداد و این بازیکن با پیوســتن به پرســپولیس، 

باعث تقویت دوچندان رقیب آبی ها شد.
دیگر وینگری که برای آبی هــا باقی می ماند، عزیزبک 
آمانوف ازبکســتانی اســت. او در 12 دیــداری که برای 
استقالل به میدان رفت، هرگز تمام 90 دقیقه را در میدان 
حضور نداشــت و از این تعداد بازی نیز تنها در 5 مسابقه 
از ابتدا در ترکیب تیمش قرار داشت. هر چند که کیفیت 
آمانوف در فصل قبل نشــان داد کــه می توان برای فصل 
بعد روی توانایی های او حســاب باز کرد اما این مســئله 
نیز باعث نخواهد شد که ســاپینتو از خرید وینگر جدید 

خودداری کند.
به هر شــکل اســتقالل اکنون در خط دفاعی وضعیت 
متالطمی دارد و هنوز مشخص نیست که سیاوش یزدانی 
می تواند به این تیم بازگردد یا نه ولی قرارداد عارف غالمی، 
محمد دانشــگر، روزبه چشمی و رافائل ســیلوا به پایان 
رســیده و مدیران باشــگاه چاره ای جز حفظ ستون های 
تیمشان و نقطه قوت بزرگ استقالل در فصل قبل ندارند 
تا مجبور به خرید بازیکن جدید در این پســت حســاس 
نباشــند. در نتیجه انتظار می رود که ریکاردو ســاپینتو با 

خرید حداقل 2 بازیکن تهاجمی تیمش را تقویت کند.
امیرعلی صادقی و سبحان خاقانی دیگر بازیکنان جوان 
استقالل هستند که توانایی بازی در پست وینگر را دارند 
اما قطعا هم هواداران و هم کادرفنی به دنبال جذب نفرات 
باتجربه تری برای حضور در ترکیب تیم هســتند. ضمن 
اینکه قرارداد قرضی امین قاســمی نژاد به پایان رسیده و 
باید دید ســاپینتو چه نظــری روی او دارد ولی احتمال 

استفاده از او پایین است.
البته در صورت جدایی عنصر تهاجمی دیگری از جمله 
حسین زاده یا یامگا، استقالل باید برای خرید دیگری در 
فــاز خط حمله هزینه کند. حتی خرید 3 بازیکن از جمله 
دو وینگــر و یک مهاجم که همگی نیز خارجی باشــند، 
می تواند قدرت اســتقالل در فصل بعــد را بیش از پیش 
افزایــش دهد و نگرانــی هواداران بابت رقابــت با رقبای 
قدرتمندی چون پرســپولیس و ســپاهان نیز تا حدودی 

کاسته شود.
مرورکلیوپستبهپست:

دروازهبان:
سیدحسینحسینی)ملیپوش(،علیرضارضایی
)ملیپوشامید(وســیناســعیدیفر)ملیپوش
امید(: درون دروازه تنها پستی است که ساپینتو دغدغه 
ای بابــت آن ندارد. او دو گلر مدعی و باکیفیت در اختیار 

دارد و نگرانی از این بابت وجود ندارد.
خطدفاعی:

عــارفغالمی)ملیپوش(،حســینمرادمند،
و رافائلسیلوا دانشــگر، یزدانی،محمد سیاوش
روزبهچشمی:اســتقالل فصل قبل با اتکا بر این نقطه 
قوت خود توانســت به قهرمانی برســد ولــی اکنون بجز 
مرادمند، تکلیف سایرین نامشخص است. غالمی، دانشگر، 
چشــمی و سیلوا قراردادی با تیم ندارند و یزدانی نیز باید 

در انتظار تعیین تکلیف ســازمان نظام وظیفه باشــد. در 
صورت حفظ غالمی، دانشــگر، چشــمی و اضافه شــدن 
مرادمند می توان گفت که اســتقالل نیازی به تقویت در 
این پست ندارد ولی جدایی هر کدام از این 4 نفر + سیلوا 
و یزدانی وضعیت را بحرانی می کند. گفته می شود که امید 
حامدی فر بازیکنی است که برای حضور در پست دفاعی 

خریداری خواهد شد.
بازیکنانکناری:

صالححردانی)ملیپوش(،ابوالفضلجاللی)ملی
پوش(،وریاغفوری،جعفرسلمانیومتینکریمزاده: 
در صورت جدایی غفوری، اســتقالل به جذب یک بازیکن 
در سمت راست نیاز دارد. هر چند که زمزمه های پیوستن 
محمد نادری به این تیم شــنیده می شود ولی در صورت 
اضافه شدن این بازیکن دست ســاپینتو نیز بازتر خواهد 
بود. با پایان قرارداد قرضی کریم زاده و نســاجی، او نیز به 

استقالل بازخواهد گشت.
بازیکنانمیانی:

مهدیمهــدیپور)ملیپوش(،زبیرنیکنفس،
قرارداد  رضاآذری،ســعیدمهریوآرشرضاوند: 
قرضی رضاوند به پایان رسیده و احتماال استقالل و فوالد 
این بازیکن را با علیرضا کوشــکی معاوضه کنند. ســعید 
مهری و رضا آذری ممکن اســت از اســتقالل جدا شوند. 
العربــی قطر هم خواهــان مهدی پور اســت. در صورت 
جدایی این افراد، اســتقالل به جذب حداقل 2 بازیکن در 
میانــه میدان نیاز دارد. در صــورت حفظ مهدی پور و با 
فرض تمدید قرارداد روزبه چشــمی، کار ســاپینتو با یک 

خرید در میانه میدان هم راه می افتد.
وینگرها:

امیرحسینحسینزاده)ملیپوش(،کوینیامگا،
عزیزبکآمانوف،سبحانخاقانیوامیرعلیصادقی
)ملیپوشامید(: شایعاتی درباره جدایی حسین زاده به 
گوش می رسد ولی واقعیت این است که جز این بازیکن و 
تا حدودی نیز یامگا، دیگر وینگرهای اســتقالل درخشش 
چندانی در ترکیب تیم نداشــتند. تعداد نفرات جدید در 
این پســت به جدایی یا ماندن حسین زاده بستگی دارد. 
اگر او در تیم بماند، اســتقالل باید در این پســت خود را 
تقویت کند و اگر هم پدیده آبی ها راهی شارلوا شود، آنگاه 

ساپینتو باید دو وینگر جدید به تیمش اضافه کند.
خطحمله:

ارســالنمطهری،سجادشــهباززادهوآرمان
رمضانــی: از میان مطهری و رمضانــی احتماال یک نفر 
اســتقالل را ترک خواهد کرد. تعــداد بازیکنان جدید در 
خط حمله آبی ها به سیســتم ساپینتو بستگی دارد. اگر او 
به دنبال اســتفاده از 2 فوروارد باشد، آنگاه احتمال جذب 
2 مهاجــم در خط حمله )با فــرض جدایی یکی از میان 
ارســالن و آرمان( باال می رود. چنانچــه او بخواهد با یک 
مهاجم بازی کند، جذب یک فوروارد خارجی در دســتور 

کار قرار می گیرد.

لزوم تقویت در خط حمله و حفظ عناصر خط دفاعی

اولویت های نقل و انتقاالتی استقالل برای تکرار قهرمانی


