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آقای بنا؛ با این لشگر خسته می خواستی بلگراد را 
فتح کنی؟

عملکــرد کشــتی فرنگی 
ایــران در رقابت های جهانی 
بلگراد همچــون المپیک ریو 
بار دیگــر نشــان داد اتکا به 
نام های بــزرگ، بی توجهی به 
شایسته ساالری از راه انتخابی 
و دل بســتن بــه روش های 
منســوخ هیچ خریــداری در 

کشتی جهان ندارد و ضامن موفقیت نیست.
به گزارش ایسنا، کشتی فرنگی ایران بر خالف تصورات نتوانست انتظارات را 
در رقابت های جهانی صربستان برآورده کند؛ تیمی که محمد بنا بر اساس میل 
و خواســت خود به غیر از ســنگین وزن انتخاب کرده بود و البته مورد حمایت 
فدراسیون کشتی نیز قرار گرفت، به هیچ وجه در حد و اندازه خود ظاهر نشد تا 
بدون کسب مدال طال و تنها با ۲ نقره و یک برنز در ۱۰ وزن به کار خود در این 

رقابت ها پایان دهد.
در شــرایطی که در غیاب روسیه به عنوان قدرت برتر کشتی فرنگی جهان، 
انتظارات از تیم پر ســتاره محمد بنا کسب عنوان قهرمانی در صربستان بود، اما 
کشــتی فرنگی ایران ناتوان تر از حد انتظار ظاهر شــد و حتی نتوانست بر روی 

سکوی اول تا سوم قرار بگیرد!
پیــش از رقابت های قهرمانی جهان در شــرایطی کــه خیلی ها بنا به دالیل 
مختلف سکوت کرده بودند، بارها از نحوه انتخاب محمد بنا انتقاد شد و اینکه چرا 
نباید چرخه ای که فدراســیون کشتی مدعی بود پس از ماه ها کار کارشناسی به 
ثمر نشسته است، مالک کار آقای خاص کشتی فرنگی ایران قرار گیرد. ما نوشتیم 
اما گوش شنوایی برای آن نبود و فدراسیون کشتی نیز پشت سرمربی خود درآمد 

و از رعایت چرخه انتخابی توسط محمد بنا گفت!
قهرمانــان بزرگــی به این نحوه انتخــاب انتقاد کردند؛ امید نــوروزی آن را 
»فرمالیته« دانســت، سعید عبدولی این شکل سرمربیگری را ناکارآمد دانست و 
قاســم رضایی نیز شدید ترین انتقادها را علیه محمد بنا مطرح کرد و این شیوه 
را موجب کشته شــدن انگیزه ها وعلت فراری شدن امثال علی ارسالن از ایران 
دانســت؛ چهره ای که فقط ۱۰ ماه نیاز داشــت تا در ســکوت تمرین کند و در 
باالترین سطح مســابقات جهانی ظاهر شود و برای صربستان مدال طال بگیرد؛ 

اتفاقی که فرنگی کاران ایران با ماه ها اردوی آماده سازی از عهده آن برنیامدند!
هر چه به مسابقات جهانی نزدیک شدیم، انتقادها بخاطر منافع ملی فروکش 
کرد؛ محمد بنا با صدای بلند می گفت تیمش را بهتر از هر کســی می شناســد 
ودلســوزتر از او برای کشــتی فرنگی نیســت؛ او تیمش را با خیالی آسوده و در 
بهترین شرایط در خانه کشتی که نونوار شده و از بهترین امکانات برخوردار است 
اما به دالیل مختلف دیگر خبری از حضور مداوم رســانه ها در تمرینات تیم های 
ملی نبود، آماده حضور در این رویداد کرد. تصاویر و فیلم های زیادی از تمرینات 
منتشر می شد؛ تصاویری که آقای خاص میدان داری می کرد و فریاد می زد« ما 
از همه بهتریم، از همه قویتریم، برای ثابت کردنش باید برسیم صربستان، ۴ دوره 

یا ۵ دوره بجنگیم و پا پس نکشیم«
اما آقای بنا ما از همه بهتر و قوی تر نبودیم که هیچ، تیمی را روانه مسابقات 
کردیم که نه جان داشــت و نه روح؛ نه انگیزه داشت و نه آماده پیکار بود؛ گویی 
آمده بود که فقط آمده باشــد؛  با این  لشگر خسته و ناآماده می خواستی بلگراد 

را فتح کنی؟
آقای بنا! بلگراد خیلی زود نشان داد نه تنها ما از همه بهتر نیستیم که حتی 
برای رسیدن به تیمی نوظهور مثل صربستان که با یک تیم ناقص ۶ نفره ۴ مدال 
طال می گیرد فرســنگ ها فاصله داریم؛ ما اگر بهترین بودیم علی ارســالن برای 
ایران مدال طال می گرفت؛ ما اگر بهترین بودیم پس از برگزاری ماه ها اردو، چیزی 
برای ارائه در بلگراد آن  هم در غیاب روس ها داشتیم؛ ما اگر بهترین بودیم نباید 
دودستی سکوی نخست جهان را به تیمی در حد ترکیه می دادیم؛ ما اگر بهترین 
بودیم، دودستی مدال طالی گرایی را که ۴ بر صفر جلو بود با کوچ نامناسب به 

صرب ها تقدیم نمی کردیم.
بهترین بودیم؛ پویا دادمرز در دور دوم حذف نمی شــد؛ محســن نژاد مقابل 
حریــف ترک در حالی که ۹-۴ پیش بود، ضربه نمی شــد، علیرضا نجاتی که از 
شانس های اصلی رسیدن به فینال بود برای برنز به کشتی گیر چین نمی باخت؛ 
محمدرضا گرایی که بدون شک بهترین دنیاست در تایم دوم تا این حد ناشیانه 
نمی تاخت که مدال طال را تقدیم صرب ها کند؛ محمدرضا مختاری در همان دور 
نخست به کشتی گیر گمنام فرانســه نمی باخت؛ محمدعلی گرایی برابر پیرمرد 
کره ای ناتوان نبود؛ پژمان پشتام به نفر هفتم امسال اروپا نمی باخت؛ ناصر علیزاده 
به علی چنگیز ترک که عنوانی در بزرگساالن نداشت باج نمی داد؛ هادی ساروی 
را چه بگوییم که معلوم نیست چه بر سرش آمده بود که مقابل پیرمرد عنوان دار 

ارمنی نایی برای حمله نداشت!
مثل روز روشن بود و سال هاست همه می گویند؛ کشتی گیری که برای قرار 
گرفتن در ترکیب اصلی احساس خطر نکند و از راه انتخابی به تیم ملی نرسد واز 
ســوی دیگر نیز روند آماده سازی خوبی را پشت سر نگذارد، قدر موقعیتی که در 
آن قرار گرفته را نمی داند و وقتی تنه به تنه برترین های جهان می شود، قافیه را 

خیلی راحت می بازد و دست های خود را به نشانه تسلیم باال می برد.
اما به امین میرزازاده می رسیم که بر اساس عدالت انتخاب شد و بهترین چهره 
ما در رقابت های جهانی بــود؛ امین مقابل رضا کایالپ مغرور و مدعی در فینال 
دست و پا بسته نبود و بهترین نمایش خود را اجرا کرد و حقش طالی جهان بود، 
هرچند کایالپ با استفاده از تجربه  اش برنده مبارزه ای شد که هیچ فنی نداشت.
تیم فرنگی ایران در بلگراد هیچ نشــانی از مدعی شماره یک قهرمانی جهان 
نداشــت؛ تیمی نا آماده، خسته و بی انگیزه برای جنگ تمام عیار؛ تیمی که انگار 
آمده بود که هر چه سریعتر بازگردد؛ تیمی که نگرانمان کرد قرار است در المپیک 
چه بر سرمان بیاورد؛ تیمی که نشان داد حتی در غیاب روس ها مدعی نیستیم 
و ناتوان از رفتن به روی ســکو؛ این تیم در مباحث روحی، بدنی، فنی، تمرینی، 
آنالیز و حتی کوچ، هیچ شــباهتی به مدعی کشتی جهان ندارد؛ کشتی فرنگی 
ما باید هر چه سریعتر جراحی شود تا بتوانیم حتی برای کسب سهمیه المپیک 

مدعی باشیم!
برای محمد بنا و افتخاراتش احترام زیادی قائلیم، به او، کادرش و بچه های تیم 
ملی بابت زحمات شبانه روزی در اردوهای تیم ملی خسته نباشید می گوییم، بنا 
را دلسوز کشتی می دانیم و هیچکس حق نادیده گرفتن گذشته اش را ندارد اما 
لزوما هر دلسوزی نمی تواند به شیوه  خود موفقیت را برای مجموعه  زیر دستش 
رقم بزند. بلگراد نشــان داد اســم ها هیچ تضمینی برای کسب موفقیت نیست؛ 
موفقیت برنامــه می خواهد؛ موفقیت آنالیز و علــم روز تمرین می خواهد که ما 

فرسنگ ها با آن فاصله داریم.

بیرانوند مشکلی برای همراهی تیم ملی ندارد

دروازه بان ملی پوش تیم فوتبال پرســپولیس ســرباز نیســت. به گزارش 
فارس، طــی روزهای اخیر و با توجه به اتفاقاتی که برای ســیاوش یزدانی و 
محمدحســین مرادمند دو بازیکن سرباز استقالل به وجود آمد، صحبت هایی 
پیرامــون وضعیت خدمت علیرضا بیرانوند دروازه بان پرســپولیس و تیم ملی 
مطرح شد.ســردار تقی مهری رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در پاسخ به 
سوالی در خصوص وضعیت بیرانوند و اینکه گفته می شود او مشول شده و باید 
به خدمت ســربازی برود، گفت: علیرضا بیرانوند از معافیت تحصیلی برخوردار 

است و چنین مواردی که مطرح می شود، صحیح نیست.
وی تصریــح کرد: تمام افــرادی که در بازی های المپیــک یا جهانی مقام 
کسب کنند می توانند معافیت دریافت کنند. درباره سه رشته فوتبال، والیبال 
و بســکتبال هم در صورت کســب مقام این معافیت شامل حال آن ها خواهد 

شد. همچنین می توانند از قانون سرباز قهرمان برخوردار شوند.
به این ترتیب دروازه بان پرســپولیس مشــکلی بــرای همراهی این تیم و 

همچنین حضور در اردوی تیم ملی ندارد.

نگاه

خبر

کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی فوتبال 
ایران شــانزده بازیکن را به اردوی آماده سازی 
پیش از رقابت های جام جهانی دعوت خواهد 

کرد.
به گزارش ورزش سه، تیم ملی فوتبال ایران 
در شرایطی در اردوی اتریش به سر می برد که 
در این اردو ۲۷ نفر، شــامل ۱۶ لژیونر و ۱۱ 
بازیکن زیر نظر کی روش به فعالیت مشــغول 
هستند تا در دو بازی مقابل اروگوئه و سنگال 

به میدان بروند.
کارلــوس کــی روش در اولیــن اقدام ۲۴ 
بازیکــن را برای اولین اردو به تیم  ملی دعوت 
کرد که از بین بازیکنان لیگی دعوت شده، با 
خط خوردن ۱۳ نفر، ۱۱ ستاره دیگر، لژیونر ها 

را در سفر اتریش همراهی کردند.
کی روش این جمــع را بعد از دو بازی ۴۰ 
دقیقه ای درون تیمی بــرای حضور در کمپ 
اتریش انتخاب کرد؛ بازیکنانی که اغلب شــان 
در ماتریکس دراگان اســکوچیچ قرار داشته و 
برای آنها درخواســت ویزای اتریش شده بود. 
البته رامین رضاییان و مرتضی پورعلی گنجی 
دو بازیکــن جدیــدی بودند که بــا توجه به 
شــناخت قبلی کی روش بــه تیم ملی دعوت 

شدند.
کــی روش اعالم کــرد با شــانزده بازیکن 
داخلــی اردویی پس از برگزاری لیگ تا هفته 
دهم برگــزار خواهد کــرد و ایــن بازیکنان 
مقدمه ای بر اردوی نهایی تیم ملی برای جام 

جهانی ۲۰۲۲ قطر خواهند بود.
در حال حاضر تیم ملی فوتبال ایران شانزده 
لژیونر را با خود به اردوی اتریش برده و اگر هر 

شانزده لژیونر در اردوی تیم ملی باقی بمانند 
و لژیونر جدیدی به تیم ملی دعوت نشــود، از 
شانس بازیکنان داخلی یک سهمیه کم خواهد 
شــد چرا که ایران می تواند نام ۲۶ بازیکن را 
برای فهرســت نهایی رقابت های جام جهانی 

رجیستر کند.
اگر کی روش تنها ۳۲ بازیکن را برای جام 
جهانی تحت نظر گرفته باشد ۶ نفر از لیست 

او خط خواهند خورد. البته لژیونرهایی که این 
اردو را از دست دادند همچنان برای بازگشت 

به اردو شانس دارند.
نفراتــی که به عنــوان بازیکــن داخلی با 
تیم ملی بــه اتریش رفته اند شــامل علیرضا 
بیرانونــد )پرســپولیس- دروازه بان(، ســید 
حسین حسینی )اســتقالل- دروازه بان(، پیام 
نیازمند )سپاهان- دروازه بان(، رامین رضاییان 

)ســپاهان- مدافع(، مرتضــی پورعلی گنجی 
)پرسپولیس- مدافع(، امید نورافکن )سپاهان- 
مدافع(، ابوالفضل جاللی )اســتقالل- مدافع(، 
صابــر حردانــی )مدافع- اســتقالل(، میالد 
ســرلک )پرســپولیس- هافبــک(، مهــدی 
ترابی )پرســپولیس- وینگــر( و وحید امیری 

)پرسپولیس- وینگر( هستند.
ظاهــرا آنچه کــه کــی روش در نظر دارد 

حضور شــانزده بازیکن بــرای اردوی طوالنی 
مدتی اســت کــه او قصــد دارد در آن برای 
بازیکنان تیم ملی فضای مجددی برای رشــد 
و توســعه فنی ایجاد کند؛ او همیشه اولویت 
را بــه بازیکنان خــارج از ایــران داده که در 
شــرایط بهتری تمرین می  کننــد. اگرچه در 
جام جهانی پیشــین اغلب ستارگان تیم ملی 
فوتبــال، چهره هایی بودند که در لیگ داخلی 

به فعالیت مشغول بودند.
به نظر می رسد این شــانزده نفر از همان 
فهرســتی انتخاب می شوند که پیش تر توسط 
کــی روش در اردوی اول بازیکنان داخلی به 
تیم ملی دعوت شــده بودند و قاعدتا حتی در 
صورت درخشش خاص برخی بازیکنان، تغییر 
چندانی در این لیســت داده نشود؛ مگر آنکه 
این بازیکن ســابقه مناسبی در تیم های ملی 

داشته و قبال در آن لول بازی کرده باشد.
به جز ۱۱ بازیکنی که به لیست نهایی راه 
یافتند، این ۱۳ بازیکن نیز در اردوی ابتدایی 
حاضر بودند: مهدی شــیری، عارف آقاســی، 
سامان فالح، آرمین سهرابیان، مهدی مهدی 
پور، محمد کریمی، یاســین ســلمانی، رضا 
اسدی، مهدی حســینی، محمد خدا بنده لو، 
محمد محبی، مهدی قایدی، ســعید صادقی 

و شهریار مغانلو.
احتماال با انتخاب این شــانزده بازیکن بعد 
از برگــزاری چهار هفتــه از رقابت های لیگ، 
تکلیف کی روش و لیگ داخلی روشن خواهد 
شــد؛ آن هم با مشاهده ۳۲ مسابقه ای که در 
دوران ســرمربیگری وی در تیــم ملی برگزار 

می شود.

وکیل پرونده ایران در شکایت از مارک ویلموتس درباره 
نامه فیفا به ایران درباره پرداخت نشدن دستمزد این مربی 

بلژیکی توضیحاتی ارائه کرد.
روزبــه وثوق احمــدی، وکیل ایــران در پرونده مارک 

ویلموتس در گفت وگو با ایســنا، دربــاره نامه فیفا به این 
فدراســیون مبنی بر علت پرداخت نشــدن دستمزد این 
مربی بلژیکی گفت: تیم حقوقی فدراسیون فوتبال مسئول 
رســیدگی به این نامه است. این نامه چیز جدیدی نیست. 
فیفا درباره علت پرداخت سوال کرده و باید دید فدراسیون 

فوتبال چه پاسخی می دهد.
او با اشــاره به اینکه »هنوز مشــخص نیست فیفا این 
مســاله را بــا چه رویه ای جلــو می برد،« گفــت: به علت 
تغییراتی که در قوانین شــکل گرفته، بــا دو رویه مواجه 
هستیم و معلوم نیست فیفا به چه شکلی این پرونده را جلو 
می برد. این احتمال وجود دارد که حساب های مالی ایران 
در فیفا مسدود شــود یا پرونده یه کمیته انضباطی ارجاع 
شود. پرونده تا زمان رسیدگی در دادگاه CAS در اختیار 
ما بود که از ۶ میلیون به ۳ میلیون یورو کاهش یافت و از 
جا به بعد تیم حقوقی فدراسیون فوتبال رای را جلو می برد.

ایــن وکیل دعاوی ورزشــی درباره مهلــت ایران برای 

پرداخت دســتمزد ویلموتس گفت: در حکم CAS مدت 
زمان اعالم نشــده چرا که این دادگاه بــه تمام پرونده ها 
رســیدگی می کند و از این به بعد طبق قوانین مربوط به 

فیفا جلو خواهد رفت.
االن اتفــاق جدیدی رخ نــداده و باید دیــد فیفا چه 

تصمیمی اتخاذ می کند. باید صبر کنیم.
وثوق احمــدی درباره احتمال ارجــاع پرونده ایران به 
کمیته انضباطی فیفا گفت: این احتمال هست که پرونده 
به کمیتــه انضباطی برود. یکی از ضمانت های اجرایی این 
حکم، بلوکه کردن حساب ایران است. درباره باشگاه ها هم 
اینطور اســت که پرونده نقل و انتقاالت را می بندند و اگر 
ادامه داشــته باشد، حکم های ســنگین تری مانند کاهش 
امتیاز یا ســقوط به دسته پایین تر را وضع می کنند. درباره 
تیم های ملی یک پرونده مربوط به زیمباوه بود که چندین 
ســال قبل دســتمزد مربی خود را پرداخت نکرد و بعد از 

گذشت چند سال، این تیم از مسابقات کنار گذاشته شد.

مصدومیت شیخ دیاباته نگرانی های سرمربی پرسپولیس 
را درباره ایــن بازیکن تایید کرد! به گزارش  مهر، شــیخ 
دیاباتــه مهاجم تازه وارد پرســپولیس تنها ۱۰ روز پس از 
حضور در تمرینات گروهی دچار مصدومیت طوالنی مدت 
شد تا نتواند تیمش را در دو ماه آینده همراه کند. مهاجم 
اهل مالی پرســپولیس که ســابقه حضورش در استقالل 
تهران باعث ایجاد حساسیت هایی درباره انتقال او به عنوان 
بازیکن آزاد شــد بــا اصرار مدیران باشــگاه به یحیی گل 
محمدی معرفی شد. ســرمربی سرخپوشان پایتخت قبل 
از جذب این بازیکن تحقیقاتی را درباره شرایط فیزیکی او 
انجام داد که متوجه آمار نه چندان مناسب او در طول یک 
فصل مسابقه شــد. گل محمدی وقتی از مصدومیت های 
طوالنی مدت و دنباله دار دیاباته مطلع شــد قصدی برای 

جذب او نداشــت اما اصرارهای باشگاه و فضای مجازی به 
دلیل کمبود مهاجم باعث شــد تــا این مهاجم بلند قامت 

باالخره به پرسپولیس بپیوندد.
با ایــن حــال دیاباته بدون یــک دقیقه بــازی برای 
پرسپولیس دچار آســیب دیدگی شد تا غیبت او برای دو 
ماه آینده قطعی شود و همین موضوع مهر تأییدی بر دلهره 

گل محمدی شود. 
حاال ســرمربی پرســپولیس با خیال راحت می تواند به 
نبــودن دیاباته فکر کند و فضای مجازی نیز قرار نیســت 

نیمکت نشینی او را بر سر کادر فنی بکوبد!
مهاجم بلند قامتی که قرار بود با گلزنیهیش یاغی گری 
کند، حاال دیگر جایی در اســتراتژی پرسپولیس برای دو 

ماه پیش رو ندارد.

ششنفرازفهرستایرانبرایجامجهانیخطمیخورند!

ماجرای نامه فیفا به ایران درباره ویلموتس چه بود؟

دیاباته نیامده مصدوم شد

شوکی که به نفع گل محمدی شد

برخــی بازیکنان تیم فوتبال اســتقالل پس از اینکه در 
لیست خروجی ریکاردو ساپینتو قرار گرفتند،  نتوانستند به 

تیم دیگری ملحق شوند.
به گزارش ایســنا، تیم فوتبال اســتقالل این روزها در 
تعطیالت لیگ برتر به ســر می برد و پس از گذشــت شش 
هفتــه از رقابت های لیگ برتر، برای بازی های باقی مانده تا 

شروع رقابت های جام جهانی آماده می شود.
با حضور ریکاردو ســاپینتو، اســتقالل با انبوه بازیکنان 
زیــادی مواجه بود که از تیم های قرضی خود بازگشــتند و 
برخی بازیکنان نیز در آســتانه جدایی از جمع آبی پوشــان 
پایتخت قرار داشــتند که باشگاه اســتقالل با آن ها قرارداد 

امضا کرد.
امین قاســمی نژاد، فردین رابط، محمــد جواد به آفرین، 
سینا خادم پور، آرش داجلیری، رضا آذری، متین کریم زاده و 
زکریا مرادی بازیکنانی بودند که جایی در تفکرات ساپینتو 
نداشتند. پس از این اتفاق، قاسمی نژاد به گل گهر سیرجان، 
فردین رابط به دالکورد ســوئد، متین کریم زاده به نساجی 

مازندران و زکریا مرادی به چوکا تالش پیوستند.
در ایــن بیــن، آذری، به آفرین، داجلیــری و خادم پور 
بازیکنانی هستند که نتوانستند با تیمی قرارداد امضا کنند و 
همچنان بازیکن آزاد به حساب می آیند. رضا آذری از جمله 
بازیکنانی بود که قرارداد خود را با آبی پوشان پایتخت تمدید 
کرد اما پس از اینکه در لیســت خروجی اســتقالل گرفت، 

نتوانست با تیم دیگری مذاکره کند و قرارداد ببندد.
همچنین سید محمد حسینی و کاوه رضایی بازیکنانی 
بودند که به تازگی به جمع آبی پوشــان محلق شــدند اما 
حســینی به علت قرار گرفتن در لیست خروجی ساپینتو و 
کاوه رضایی به علت پر بودن لیست بزرگساالن استقالل، به 

تراکتور پیوستند.
ارسالن مطهری و عزیزبک آمانوف نیز دیگر خروجی های 
استقالل بودند که پس از کش و قوس های فراوان در جمع 
شاگردان ساپینتو ماندنی شدند اما این سرمربی پرتغالی در 
شش هفته اخیر رقابت های لیگ برتر این دو بازیکن را کمتر 

به میدان فرستاده است.

سرنوشت خروجی های استقالل چه شد؟

ریکاردو ساپینتو در مقطعی تنها یک قدم 
تا عضویت در باشگاه رئال مادرید فاصله داشته 

است.
به گزارش »ورزش ســه«، سرمربی کنونی 
باشــگاه اســتقالل تهــران در دوران بازی تا 
آستانه انتقال به پر افتخارترین تیم اروپا یعنی 
رئال مادرید پیش رفته بود. حتی کارهای این 
انتقال تا جایــی پیش رفت که نمایندگان دو 
باشــگاه اسپورتینگ لیســبون و رئال مادرید 
در مونــت کارلو و پیش از قرعه کشــی لیگ 
قهرمانــان اروپــا مذاکرات فشــرده ای هم با 

یکدیگر انجام دادند.
حتی در آن مقطع رئیــس وقت و کنونی 
باشــگاه رئال مادریــد یعنــی فلورنتینو پرز 
تضمین کرد که انتقال ریکاردو ســاپینتو به 
ســانتیاگو برنابئو قطعی است. پرز در مراسم 
گاال یوفا به خبرنگاران گفت: »مطمئن هستم 
که روز جمعه یا فــردای آن این انتقال انجام 
خواهد شد و او )ســاپینتو( با دوست خوبش 
لوئیس فیگو همبازی خواهد شــد.« پرز بعداً 

تاکید کــرد: »این معامله در حال حاضر قابل 
انجام است اما ما باید در ابتدا با یک وضعیت 
خارجی دســت و پنجه نرم کنیم و موقعیت 
فابــری و اوگنینوویچ را مشــخص کنیم. این 
دو بازیکــن می توانند رئال مادرید را به مقصد 

اسپورتینگ لیسبون ترک کنند.«
در ابتدا قرار شــد که موافقت فابری برای 
جدایی از رئال مادرید گرفته شود و مبلغی از 
انتقال ساپینتو به برنابئو نیز به حساب باشگاه 
سوسیداد واریز شــود چرا که باشکاه باسکی 
مدعی شــد طبق قراردادی که با اسپورتینگ 
به امضا رسانده باید قسمتی از پول این انتقال 

به حساب آن ها واریز شود.
با وجــود رودریگــو فابری، اســپورتینگ 
هفــت بازیکن خارجــی برای ثبــت نام در 
لیگ قهرمانان اروپا داشــت. عالوه بر او سزار 
پراتس، آکوستا، هوروات، اسپهار، کرووسکی، 
یوردانوف از جملــه این بازیکنان بودند. اما از 
آنجایی کــه در قوانین لیــگ قهرمانان اروپا 
محدودیتی بــرای خارجی ها وجود ندارد، این 

موضوع مشکلی به وجود نمی آورد. اما فقط در 
سطح داخلی، یوردانوف باید همچنان منتظر 
می  ماند تا رودریگو پاســپورت اروپایی بگیرد. 
بر اســاس گزارش ها در آن زمان به این اما و 
اگرها جامه عمل پوشانده نشد تا اسپورتینگ 
در نهایت تصمیم به حفظ ریکاردو ســاپینتو 
بگیرد و انتقال او به رئال مادرید منتفی شود. 
البتــه روایت دیگــری هم از زبان ســرمربی 
استقالل مطرح شده است. ساپینتو می گوید 
بعد از بازگشــت به اســپورتینگ پس از یک 
دوره حضور قرضی در سوســیداد، با استقبال 
شگفت انگیز هواداران پرتغالی روبه رو شده و 
در نهایت دلش نیامده حتی با وجود پیشنهاد 
رئال مادرید این تیم را ترک کند. او  می گوید: 
»درســت نبود بعد از عالقــه ای که هواداران 
تیم به من نشــان داده بودند، آن ها را در آن 
وضعیت تنها بگذارم بنابراین در لیســبون به 

کار خود ادامه دادم.«
گفتنی است ساپینتو بین سال های ۱۹۹۴ 
تا ۱۹۹۷ در ۷۷ بازی برای اســپورتینگ ۲۰ 

گل به ثمر رساند. او سپس سه فصل را هم در 
اللیگا و سوسیداد سپری کرد و پس از آن هم 
دوره دوم و  آخر حضور خود در اســپورتینگ 
را بین سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۶ سپری کرد؛ 

جایی که او  در ۹۷ بازی موفق به زدن ۱۴ گل 
برای این تیم شــد. ســاپینتو در پایان دوران 
فوتبال خود نیز یک فصل برای استاندارد لیژ 

به میدان رفت.

ساپینتو می توانست یکی از کهکشانی ها باشد

حسرت بزرگ برای سرمربی استقالل


