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فوتبال چه ربطی به مجلس دارد؟
به فرض که یک نماینده مجلس اطالعات فوتبالی زیادی داشــته باشد، دلسوز 
باشــد و نیتش هم خیر باشــد اما آیا این دلیل می شود در مورد تیم ملی و جام 
جهانی و اسکوچیچ و... حرف بزند و دخالت کند؟ سؤال مردم این است که یک 
نماینده محترم مجلس )از هر طیف و جناحی( دغدغه دیگری ندارد که دنبال 
فوتبال اســت؟ یک نماینده آیا نباید به فکر مشکالت مربوط به گرانی و فشار 
اقتصادی و سایر معضالت اجتماعی و اقتصادی باشد؟ نباید مشکالت مردم حوزه 
انتخابیــه خود را حل کند؟ اصاًل در این وضعیت »فوتبال« اولویت چندم مردم 
است که یک نماینده مجلس بخواهد در مورد آن حرف بزند و فکر کند؟ آیا مشکل 
دارو و خودرو و... حل شده و مردم دغدغه دیگری ندارند؟ در مورد اسکوچیچ و 
تیم ملی، فدراسیون فوتبال باید صحبت کند و نظر بدهد و نه حتی وزیر ورزش. 
خود سجادی هم که یک ورزشکار بزرگ بود، مصاحبه کرد و گفت در امور داخلی 
فوتبال دخالت نمی کند اما متأسفانه شاهد هستیم هرازگاهی بعضی از نمایندگان 
محتــرم مجلس به ماجرای تیم ملی ورود می کنند و حرف هایی می زنند که نه 
در تخصص آنهاست و نه در شأن مجلس و نمایندگانش! کاش اجازه بدهیم الاقل 
در این یک مورد کار به اهلش سپرده شود و نمایندگان محترم احساس نکنند 
خیلی تخصص فوتبالی دارند. اینکه ما ۴ تا فوتبال دیده باشیم و یا نهایتاً در سطح 
آموزشگاه ها فوتبال بازی کرده باشیم، دلیل نمی شود که در جایگاه یک نماینده 
مجلس برای تیم ملی فوتبال یک مملکت تصمیم بگیریم. باور کنید مشکالت 
خیلــی بزرگ تری وجود دارد که نمایندگان مجلس باید حل کنند و اگر روزی 

۲۴ ساعت هم برای این مشکالت وقت بگذارند، کم است.

خبرگردی
NEWS BROWSING

 خبر 29 خرداد خبرورزشی درست درآمد 
استقالل کاپیتان را نخواست

یک شنبه 9۲ خرداد نوشتیم که وریا غفوری به احتمال بسیار زیاد از استقالل 
جدا و راهی فوالد خوزستان می شود. دیشب سرانجام جدایی کاپیتان از جمع 
آبی ها قطعی شد و حاال همه در انتظار تیم جدید او هستند. غفوری که قباًل 
گفتــه بود حتی یک تماس 03 ثانیه ای هم بــا من نگرفتند، اعتقاد دارد که 
اســتقاللی ها او را نمی خواستند و به همین دلیل هم تماس نگرفتند؛ حتی 
دیشب قرار بود جلسه ای بین او و سردار آجورلو برگزار شود که این جلسه لغو 
و اعالم شــد که وریا از استقالل جدا شده است. طبعاً از میان تیم های لیگ 
برتری شــانس فوالد برای جذب وریا بیشتر است چون او با جواد نکونام هم 
رابطه بسیار خوبی دارد. غفوری دوست داشت در استقالل بماند اما به هر حال 
باید تن به جدایی بدهد و تصمیم مهمی برای ادامه فوتبالش بگیرد. او در سن 
و سالی است که به هر حال آخرین سال های فوتبالش را می گذراند و با فوالد 

خوزستان می تواند از بهمن  در لیگ قهرمانان آسیا هم شرکت کند.
  حاج صفی با سپاهان توافق کرد 

احسان حاج صفی برای بازگشت به سپاهان با محمدرضا ساکت توافق کرد 
اما باید مشکل رضایتنامه اش را حل کرده و به نوعی موافقت مسئوالن باشگاه 
آ.اک یونان را جلب کند. سپاهانی ها البته خیلی امیدوارند مشکل احسان 
حل شود و او در فصل جدید بار دیگر برای تیم محبوب اصفهان بازی کند.

 رضایی با استقالل بست؟ 
کاوه رضایی دیشب جلسه مثبتی را با مدیران استقالل پشت سر گذاشت و اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد، او را هم در فصل جدید با پیراهن استقالل در میادین 
خواهیم دید. احتماالً زوج اصلی خط حمله آبی پوشــان را شهباززاده و کاوه 

رضایی تشکیل می دهند که هر دو سابقه حضور در استقالل را هم دارند.
 دلیل حرف های اسکوچیچ مشخص است آقای دایی! 

علی دایی در بخشی از صحبت های خود گفته چرا اسکوچیچ سطح توقعات 
را باال برد و حرف از پیروزی مقابل انگلیس و صعود از گروه زد؟! پاسخ اما کاماًل 
مشخص است؛ اسکوچیچ می خواهد با این حرف ها زمینه ماندن خودش در 
تیم ملی ایران را فراهم کند. او می داند به هر حال جایگاه چندان مستحکمی 
ندارد و مجمع فدراسیون هم ۸ شهریور برگزار می شود تا رئیس جدید انتخاب 
شود. به همین دلیل مدام حرف های امیدوارکننده می زند که البته بد نیست 
اما به هر حال باعث می شــود سطح توقعات باال برود. آن هم در شرایطی که 

تیم ملی اصاًل بازی های تدارکاتی مناسبی را برگزار نکرده است.

مهدي طارمي که براي گذراندن تعطیالت 
پایان فصل به زادگاه خــود رفته، در هفته 
سپري شده به مدت ۴۸ ساعت میزبان عادل 
فردوسي پور و دوستانش از برنامه 360 بود. 
بدون شک مصاحبه با ستاره پورتو و امید اول 
گلزنــي خط حمله تیم ملي در جام جهاني  
۲0۲۲ در کنار خلیج فارس مصاحبه جذابي 
خواهد بود. در این مصاحبه مهدي طارمي از 
فوتبال در بوشــهر حرف زده و اینکه چطور 
پیراهن تیم پرسپولیس را برتن کرد. ماجرا 
از جایي آغاز شد که یکي از دوستان طارمي 
ســي دي بازي این بازیکــن را به علي دایي 
رساند و سرمربي تیم پرسپولیس بعد از دیدن 
این سي دي از مهدي خواست به تهران بیاید 
و با تیم پرسپولیس قرارداد امضا کند. طارمي 
در مصاحبه با فردوســي پور در مورد ســوء 

تفاهم ایجاده شده میان او و اسکوچیچ حرف 
زد. ســوء تفاهمي که موجب شد مهدي دو 
بازي تیم ملي در مقدماتي جام جهاني  را از 
دست دهد. مهاجم تیم ملي در این مصاحبه 
اما به شــدت ناراحتي خود را از اتفاق پیش 
آمده براي تیم شاهین و ایرانجوان بوشهر ابراز 
کرد. شاهین بوشهر این فصل از لیگ یک به 
لیگ ۲ سقوط کرد و ایرانجوان بوشهر هم از 
لیگ ۲ راهي لیگ 3 شد. مهدي طارمي که 
در تیم شاهین بوشهر چهره شد و براي اولین 
بار با پیراهن این تیم در لیگ برتر به میدان 
آمد، از بي توجهي به سرنوشت این دو تیم از 
ســوي مدیران اســتاني گله کرد و گفت: 
»فوتبال بوشــهر با این همه استعداد باید 
این طور مورد بي توجهي قرار گیرد؟ در حالي 
که یکي از مناطــق غني از نظر نعمت هاي 

خدادادي اســت.« مهاجم تیم ملي فوتبال 
ایران که در بدو ســفر به فوتبال بوشــهر از 
نزدیک نظاره گر دیدار شاهین و ذوب آهن در 
لیگ برتر جوانان کشور بود، به عادل گفت: 
»مرگ شــاهین و ایرانجــوان یعني مرگ 
آرزوهــاي ایــن جوانــان کــه در کوچه 
پس کوچه هاي شهر بوشهر با هزار امید و آرزو 
همانند مــن فوتبال را شــروع کرده اند.« 
فردوسي پور از این مصاحبه به عنوان یکي از 
مصاحبه هاي خوب خود در برنامه نود و 360 
یاد کرده و گفته با استقبال بي شماري مواجه 
مي شــود چون با مهدي طارمي از هر دري 
حرف زده است. به خصوص در مورد پدرش 
که در یک برنامه تلویزیوني اشــک ریخت و 
گفت شرمنده ام که مهدي را زودتر به فوتبال 

ایران معرفي نکردم. 

استقالل عقب افتاد

چه کسانی به جای ساپینتو و مورایس بازیکن می خرند؟
استقالل و سپاهان برخالف پرسپولیس 
زمان زیادی را به خاطر نداشتن سرمربی 
از دســت دادند. حاال بمانــد که قرار بود 
مورایس سرمربی استقالل شود و ساپینتو 
سرمربی ســپاهان! اما به هر حال پروسه 
حضور آنها طول کشــید و می بینیم که 
ســاپینتو هنوز برای شــروع تمرینات 
اســتقالل به ایران برنگشته که این هم 
نکته ای است. شاید اصاًل این مرد پرتغالی 
خبر ندارد که لیگ برتر از ۲0 مرداد آغاز 
می شود و شاید هم مثل مجتبی جباری 
خیلی اعتقادی به تمرینات بدنســازی 

پیش از شروع فصل ندارد!
 

مســئله مهم تر این اســت که استقالل و 
سپاهان را ســاپینتو و مورایس نمی بندند 
چون هیچ شــناختی روی فوتبال ایران و 
بازیکنان ایرانی ندارند. به طور طبیعی چون 
استقالل قهرمان لیگ شده، ساپینتو باید 
خواستار حفظ همه نفرات باشد اما تا امروز 
ژســتد و دانشگر رفته اند و ســیلوا، یامگا، 
غفوری و حسین زاده هم در آستانه جدایی 
هستند! اســتقالل امثال شهباززاده، امید 
حامدی فر و رضا میرزایی را هم خریده که 
واقعاً معلوم نیست در ترکیب این تیم جواب 
بدهند. مثالً سجاد فصل خوبی را در سپاهان 

سپری نکرد و میرزایی هم خیلی وقت ها در 
این تیم اصفهانی نیمکت نشین بود. با این 

حال ســاپینتو چه بخواهد و چه نخواهد 
تیمی را تحویل می گیرد که دیگران برایش 

بسته اند. دیگرانی که اصاًل معلوم نیست چه 
کسانی هستند و باشگاه استقالل مثل همه 

موارد قبلی الزم نمی داند توضیحی در این 
مورد بدهد. همان طور که هیچ کس نفهمید 
چرا فرهاد مجیدی با وجود داشتن قرارداد 

رفت و چرا وریا غفوری می رود. 
 

وضعیت سپاهان هم خیلی بهتر از استقالل 
نیســت. البته به نظر می رســد مربی آنها 
»مربی تر« اســت و رزومه به مراتب بهتری 
نســبت به ســاپینتو دارد اما سپاهان هم 
مشــکالت خاص خــودش را دارد و کاماًل 
مشخص است با آن ســپاهانی که سه بار 
پیاپی راحت قهرمان لیگ شد، فرسنگ ها 
فاصله دارد. پرســپولیس اما طبق لیست 
گل محمدی خرید کرد و به همین دلیل تا 
اینجای کار ۲-صفر از سایر مدعیان پیش 
اســت. البته در مورد پرســپولیس هیچ 
تضمینی نیست که مثالً همه خریدهای این 
تیم جواب بدهند اما کامالً مشخص است که 
پرسپولیس آگاهانه تر و با نظر سرمربی اش 
خریــد کرده و نقاط ضعف این تیم )که کم 
هم نبود( تا حد زیادی برطرف شده است. 
استقالل و سپاهان اما باید منتظر باشند تا 
مربیان خارجی شان روی بازیکنان جدید و 
قدیمی شناخت پیدا کنند و در گام دوم از 
این همــه بازیکنی که دیگران برایشــان 

خریده اند، یک تیم خوب بسازند. 

ریکاردو ســاپینتو، مربي پرتغالي جدید استقالل این روزها در تدارک بازگشت به 
ایران اســت تا کارش را در اســتقالل آغاز کند. ســرمربي پرسروصداي پرتغالي 
استقاللي ها طي روزهاي گذشته و در صحبت هایي که با نماینده باشگاه استقالل 
داشته، متوجه شد تعدادي از بازیکنان فصل گذشته لیگ برتر در تیم هاي مختلف 
مورد نظر باشــگاه استقالل هستند تا براي پوشش نقاط ضعف تیم قهرمان به این 

تیم بپیوندند. 
در این باره وقتي از ســاپینتو سؤال شــده آیا او به جذب این بازیکنان 
اعتقادي دارد یا نه؟ گفته با توجه به اینکه هیچ شناختي از تیم هاي لیگ ایران 
نداشته و به همین واسطه بازیکنان تیم ها را هم نمي شناسد، به عملکرد باشگاه 
اطمینان مي کند و مطمئن است مسئوالن باشگاه استقالل دوست دارند تیم 
استقالل را تقویت کنند. به همین خاطر او فقط روي گزینه هایي که قرار است 
خودش براي اســتقالل به ایران بیاورد، تأکید دارد و مي خواهد آنها حتماً با 

استقالل باشند. 
همچنین گفته مي شــود ساپینتو نســبت به حفظ دو بازیکن فصل گذشته 
استقالل یعني یامگا و حسین  زاده تأکید داشته و از مدیران باشگاه درخواست کرده 

هر طور شده این دو بازیکن براي استقالل در فصل جدید بازي کنند. 

حسین  زاده رفتني شد؟  
شاید استقاللي ها بتوانند در نهایت حسین  زاده را با پول بیشتر راضي 
به ماندن کنند اما واقعیت آن اســت که این بازیکن احساس مي کند 
باید براي پیشرفت بیشتر راهي اروپا شود و االن زمان مناسبي براي 
جدایي از استقالل است. اســتقاللي ها البته پیشنهاد مالي خود به 
حســین  زاده را حســابي باال برده اند اما باید دید این بازیکن که در 
قراردادش بند جدایي وجود دارد و مي تواند با پرداخت ۲۵0 هزاردالر 
جدا شود، در نهایت چه تصمیمي مي گیرد؟ استقالل اگر حسین  زاده 
را از دســت بدهد، در مرکز میدان مشکالت زیادي خواهد داشت و 
احتمــاالً آمانوف ازبکســتاني مي ماند تا فیکس شــود. او هم البته 
فوتبالیست خوبي است اما به هر حال حسین  زاده فصل گذشته ستاره 
اول لیگ بود و جدایي  اش لطمات زیادي به اســتقالل وارد مي کند.  
طبق شنیده هاي ما احتمال جدایي حسین  زاده بیشتر شده و او درصدد 
رفتن اســت مگر اینکه طي روزهاي آینده استقاللي ها بتوانند این 

بازیکن تکنیکي را راضي به ماندن کنند. 
استقالل هنوز كاوه را مي خواهد   

آخرین پیشنهاد به رضایي: ۲ میلیارد تخفیف بده و ببند 
استقالل هنوز از بازگرداندن کاوه رضایي ناامید نشده است. عصر دیروز 
و ساعاتي قبل از اینکه جلسه او با مدیرعامل باشگاه استقالل برگزار 
شــود، این شایعه مطرح شــده بود که استقاللي ها به کاوه پیشنهاد 
داده اند ۲ میلیارد تومان از رقم اولیه مد نظر خود بکاهد و با این باشگاه 

براي فصل آینده به توافق برسد. 
فوالد؛ آماده جذب غفوری  

از اهواز خبر می رسد باشگاه فوالد خوزستان آماده جذب وریا غفوری 
است و احتماالً طی امروز و فردا قرارداد یک ساله ای با کاپیتان استقالل 
منعقد خواهد کرد. اگر اتفاق خاصی رخ ندهد وریا به اهواز می رود تا 
شــاگرد جواد نکونام شود هر چند که شنیده ها حاکی از آن است که 
سپاهان و تراکتور و حتی گل گهر هم نیم نگاهی به جذب غفوری دارند. 

استقالل: به جذب محبی نزدیک شدیم  
باشگاه استقالل امیدوار است مشــکل محمد محبی با باشگاه 
ســانتاکالرای پرتغال حل شود و او را جذب کند. محبی البته از 
امــروز در تمرینات تیم پرتغالی حاضر می شــود ولی اگر بتواند 
رضایتنامه بگیرد، کار تمام است و آن وقت احتماالً با استقالل به 
توافق می رسد. البته سپاهان هم نیم نگاهی به جذب مهاجم سابق 

خود دارد.

اتفاق عجیب در نظرسنجی سایت خبرورزشی  
در نظرســنجی جدید سایت خبرورزشی از مخاطبان پرسیدیم با حضور 
وریا غفوری در فوالد خوزستان موافقید یا نه که تا دیشب حدود ۱0 هزار 
نفر در این نظرسنجی شرکت کرده بودند و عجیب اینکه حدود ۵۱ درصد 
موافقت خود را با حضور کاپیتان استقالل در تیم جواد نکونام اعالم کرده 
بودند در حالی که پیش بینی ها چیز دیگری بود. شما همچنان فرصت دارید 

با ورود به سایت در این نظرسنجی شرکت کنید.

نظر سنجی
SURVEY

یامگا و حسین  زاده حتماً باید بمانند
پيغام ساپينتو از اروپا: به يارگيري باشگاه اعتماد دارم

چرا شاهین و ایرانجوان سقوط کردند؟ 
گاليه هاي طارمي در مصاحبه با فردوسي پور 

بدون شــک »سامي الجابر« نامي آشــنا براي فوتبال دوستان ایراني و کل فوتبال آسیا 
محسوب مي شود. بازیکن خوش تکنیک الهالل و تیم ملي عربستان که بارها همراه 
تیم ملي کشــورش مقابل ملي پوشان کشورمان صف آرایي کرد و سابقه حضور در 
چند دوره متوالي جام جهاني  را هم دارد. سامي الجابر که در رسانه هاي عربستان 
به سوپرسامي هم معروف است، جدا از اینکه براي مقطعي طوالني مدیر ورزشي 
باشگاه الهالل محسوب مي شد، سابقه همکاري با شبکه هاي تلویزیوني تحت 

عنوان مفسر را هم دارد. 
از قرار معلوم کاپیتان اسبق تیم ملي عربستان با یکي از کانال هاي 
تلویزیوني عرب زبان براي تفسیر رقابت هاي جام جهاني  ۲0۲۲ به 

توافق رسیده و جزو کساني خواهد بود که با توجه به آشنایي نسبت به فوتبال ایران دیدارهاي 
تیم ملي کشــورمان برابر انگلیس، ولز و آمریکا را تحلیل خواهد کرد. البته این براي اولین 
مرتبه نیست که سامي الجابر چنین کاري را انجام مي دهد چون او در جام ملت هاي ۲0۱۱ 
قطر هم از جمله مفسران تلویزیون کشور میزبان محسوب مي شد و تعدادي از مسابقات تیم 

ملي کشورمان در آن رقابت ها را تفسیر کرد. 
در آن مقطع افشین قطبي سرمربي تیم ملي ایران بود و سوپرسامي در گفت وگویي 
کوتاه و اختصاصي با خبرورزشــي در دوحه از اینکه تیم ایران نیمه اول مسابقات را به 
راحتي از دست مي دهد و اغلب کارهاي تاکتیکي  اش را به نیمه دوم موکول مي کند، ابراز 

تعجب مي کرد. 

کاپیتان اسبق عربستان 
مفسر جام جهاني  شد 

 سامي الجابر
  مأمور تحلیل 

تیم ملي ایــــران 
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