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يامگاهمبرود،استقاللكامالًخلعسالحميشود رشيدي: خاطرات جدايي دياباته و قايدي زنده شد!

سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاداشراقی

خارجی خوب بیاورید، پورسانت خوب بگیرید
بحث حضور مربی و بازیکن خارجی در فوتبال ایران دوباره داغ شــده است. 
امسال سه مربی خارجی )ساپینتو، بردیف و مورایس( در لیگ برتر ایران حضور 
خواهند داشــت و تعداد بازیکنان خارجی هم کم نیســت اما باید به کیفیت 
خارجی ها توجه ویژه ای داشت. مثاًل یک زمانی ما امثال ابراهیم توره، مامه تیام، 
ایمون زاید، جپاروف، جان واریو، لئون استپانیان، آرمناک پطروسیان و... را در 
لیگ داشــتیم که سطح فوتبال شان واقعاً باال بود و هیچ کس نمی گفت چرا با 
فالن مبلغ آمده اند اما وقتی خارجی های بنجل با دالر ۳۰ هزار تومانی می آیند، 
قضیه خیلی فرق می کند. ایجنت های نقل و انتقاالتی تحت هر شرایطی کار 
خودشــان را می کنند و بازیکنان خارجی را می آورند. به طور طبیعی آنها به 
پورسانت خود فکر می کنند و دغدغه شان سطح فنی تیم ها و لیگ برتر نیست 
اما کاش بازیکن خارجی خوب و باکیفیت بیاورند و پورسانت خوب هم بگیرند. 
این طوری هم برای اعتبار خودشان خوب است و هم به رشد و پیشرفت فوتبال 
ایران کمک می کنند. وقتی امثال تیام به لیگ ایران می آیند، بازیکنان ایرانی 
هم ترغیب می شــوند بهتر کار کنند اما مســلماً حضور امثال ژستد کمکی 
نمی کند و ما در همین ایران بازیکنانی را داریم که بهتر از ژستد، تمیروف و... 
هســتند. ژستد البته رزومه خوبی داشت اما سر پیری به ایران آمد و تنها کار 
مثبتــش گلزنی در دربی بود اما یکی مثل تیام در ۱۳ بازی مهم ۱۲ گل برای 
استقالل زد که ۵، ۶ گلش آسیایی بود. حتی منشا هم یک سال برای پرسپولیس 
گل های حساســی در آسیا زد و به فینالیست شدن این تیم کمک کرد. ختم 
کالم اینکه اگر ایجنت ها، خارجی خوب بیاورند همه جوره به ســود فوتبال و 

خودشان است. حتی این طوری پورسانت بهتر و حالل تری هم می گیرند.

 كاوهوتستپزشكي
کاوه رضایي از اواخر هفته گذشــته با استقاللي ها به توافق رسید تا فصل 
آینده دوباره پیراهن آبي را بر تن کند. مهاجمي که در دوران سرمربیگري 
علیرضا منصوریان براي اســتقالل بازي مي کرد و اتفاقاً زمستان سال 9۵ 
موفق شد دروازه پرسپولیس را هم در دربي پایتخت باز کند. این طور که 
افراد نزدیک به باشگاه استقالل مي گویند، رضایي در روزهاي آینده تست 
پزشکي خواهد داد و اگر از بابت سالمتي جسماني مشکلي نداشته باشد، 

شرایط براي عقد قرارداد رسمي میان طرفین فراهم خواهد شد. 
  مرغ استقاللي ها همچنان يك پا دارد 

سيلوارانگهميداريم
مدیران اســتقالل همچنان امیدوارانه صحبــت از حفظ بازیکن برزیلي 
خودشــان مي کنند. اگرچه هنوز مشخص نیست رافائل سیلوا باالخره با 
اســتقالل به توافق نهایي رسیده یا نه ولي مدیران و افراد نزدیک به کادر 
مدیریتي باشگاه معتقدند مدافع برزیلي که فصل گذشته براي استقالل 
بازي کرد، در ایران مي ماند و قراردادش را تمدید خواهد کرد چون پیشنهاد 
بســیار خوبي به او ارائه شده و هیچ تیم دیگري در منطقه چنین پولي را 
برایش مد نظر قرار نخواهد داد. رافائل سیلوا اواخر زمستان سال گذشته به 
اســتقالل پیوست و انصافاً مدافع خوبي هم بود به طوري که توانست خأل 

جدایي سیاوش یزداني و محمدحسین مرادمند را تا حد زیادي پر کند. 
 شايعهسرمربيگريفكريدرسايپا

محمود فکري فصل گذشته براي مقطعي هدایت نفت مسجدسلیمان را برعهده 
گرفت اما موفقیت چنداني نداشت به همین خاطر به صورت توافقي از این تیم 
جدا شــد. فکــري ســابقه کار در لیــگ آزادگان را دارد و اتفاقاً همین نفت 
مسجدسلیمان با هدایت او لیگ برتري شده است به همین خاطر طي روزهاي 
اخیر شایعه شده که کاپیتان و سرمربي اسبق استقالل یکي از گزینه هاي هدایت 
سایپا در فصل آینده رقابت هاي لیگ آزادگان محسوب مي شود. البته مربیان 

دیگري هم مد نظر نارنجي پوشان هستند و فکري تنها گزیده آنها نیست.
 ساپينتوامروزمیآيد؟

طبق برنامه قبلی قرار بود ســاپینتو امروز به تهران بیاید و تمرینات را از چهارشنبه 
استارت بزند. تمرینات پرسپولیس، گل گهر، نساجی و... آغاز شده اما استقالل هنوز 
شروع نکرده و معلوم هم نیست بتواند چهارشنبه با همه نفرات و به طور کامل استارت 
بزند. البته ساپینتو پیغام داده که حتماً می آید ولی باید دید این اتفاق می افتد یا خیر؟
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نظر سنجی
SURVEY

ادامه دارد

دستيارمورينيومربيبدنسازسپاهانشد 
ژوزه مورایس براي تقویت هرچه بیشتر کادر فني خود ژوائو پدرو را به عنوان 
مربي بدنساز و کمک مربي به کادر فني سپاهان اضافه کرد.  وي به همراه 
ژوزه مورایس در تیم هاي چلسي، اینتر میالن و رئال مادرید از دستیاران 
ژوزه مورینیو بوده و در تیم هاي آنتالیا اسپور ترکیه، آ.اک آتن یونان، بارنزلي 
انگلیس، چونبوک هیونداي کره جنوبي و الهالل عربستان به عنوان مربي 

بدنساز در کنار ژوزه مورایس فعالیت نموده است. 
غالمیبهقطرمیرود؟ 

عارف غالمی که به دبی سفر کرده بود، با باشگاه العربی قطر وارد مذاکره 
شد ولی توافقی حاصل نشده و باید دید این مدافع ملی پوش در نهایت 
راهی لیگ قطر می شود یا نه؟ استقالل البته غالمی را می خواهد و باید 
دید چه می شــود. آبی ها به شدت دنبال جذب و بازگرداندن سیاوش 
یزدانی هم هســتند و اگر او را بگیرند، شاید تغییرات دیگری را هم در 
خط دفاعی این تیم شاهد باشیم اما باید دید تکلیف مذاکرات عارف 
غالمی چه می شــود و آیا او با قطری ها قرارداد می بندد یا به استقالل 
برمی گردد؟ تمرینات استقالل زیر نظر ساپینتو به زودی آغاز می شود 
و این مربی می خواهد در اولین جلسه تمرین تمام نفرات اصلی را در 
اختیار داشــته باشد. غالمی هم طی روزهای آینده باید تکلیفش را با 
استقالل مشخص کند تا ساپینتو بداند او را در لیگ جدید در اختیار 
دارد یا نه؟ گفتنی اســت، قرارداد غالمی با اســتقالل در پایان فصل 

گذشته به اتمام رسید. 
حضور2دستيارخارجیساپينتوقطعیشده 

حضور دو دستیار خارجی که همراه ریکاردو ساپینتو به استقالل می آیند، 
قطعی شده و از این بابت هیچ مشکلی وجود ندارد. یکی از مسئوالن باشگاه 
استقالل عصر دیروز در این رابطه به خبرورزشی گفت: »ما طبق توافقی 
که با سرمربی خودمان کرده ایم، به این مربی اجازه دادیم دو مربی خارجی 
همراه خودش بیاورد. این حق برای او محفوظ است و به احتمال فراوان هر 
دو نفر همراه ساپینتو در تهران حاضر می شوند. البته یکی از آنها در سفر 
کوتاه مدت این مربی به تهران نیز کنارش حضور داشــت. به محض اینکه 
آنها در تهران مســتقر شوند، کارهای اداری مربوط به ثبت قراردادشان و 
دریافت اجازه کار برای هر سه نفر را به صورت کامل انجام می دهیم تا هیچ 
مشکلی بابت دریافت کارت حضور مربیان خارجی خودمان روی نیمکت 

نداشته باشیم.

يامگا فقط در يک صورت مي تواند برود 

جدایي بهترین گلزن استقالل به لطف متمم اسرارآمیز؟ 
کوین یامگا فصل گذشته بهترین بازیکن استقالل از نظر 
تعداد گل هاي به ثمر رســانده بود و انصافاً هم مهره اي 
کامالً در اختیار تیم تلقي مي شد. از اواسط اسفند پارسال 
شایعات زیادي پیرامون جدایي این بازیکن بر سر زبان ها 
افتاد و عده اي مي گفتنــد تیم هاي عربي حوزه خلیج 
فارس به صورت جدي براي جذب او وارد عمل شده اند. 
البته استقاللي ها تأکید دارند این بازیکن قرارداد دارد و 
نمي تواند از جمع نفرات آنها جدا شود اما حاال بحث هاي 

دیگري را از اطراف باشگاه مي شنویم.
قرارداديبدونبندجدايي

مسئوالن و اطرافیان باشگاه استقالل مدت هاست این 
مســئله را مطرح کرده اند کــه یامگا فصل آینده هم با 
اســتقالل قرارداد دارد و مهمتر از آن اینکه در قرارداد 
چیزي تحت عنوان بنــد یا تبصره جدایي وجود ندارد 
بنابراین حتماً در استقالل ماندگار خواهد شد و سرمربي 
پرتغالي مي تواند از وجودش اســتفاده کند ولي نکته 
جدیدي در این رابطه بروز کرده است. نکته اي که باید 

دید چقدر صحت دارد. 

متمماسرارآميز؟ 
استقاللي ها تأکید دارند در قرارداد کوین یامگا چیزي 
به نام بند یا تبصره جدایي وجود ندارد اما اگر قراردادش 
یک »متمم« داشته باشد، شاید این مسئله در آن قید 
شده باشد و دقیقاً همین موضوع مي تواند براي هواداران 
نگران کننده تلقي شود چون طي روزهاي گذشته هیچ 
بحثي در رابطه با بازگشــت بازیکن اروپایي استقالل 
مطرح نشده است و کاماًل همه چیز در بي خبري مطلق 
جلو مي رود. اگر چنین متممــي واقعاً وجود خارجي 
داشته باشــد، یامگا مي تواند با استفاده از آن با باشگاه 
جدیدي قرارداد ببندد و سهم استقالل را از آن بپردازد 
و از جمع آبي پوشــان ایراني جدا شــود. البته برخي 
چهره هاي نزدیک به کادر مدیریت باشــگاه مدعي اند 
تاکنون چنیــن متممي را در رابطه با قــرارداد یامگا 
ندیده اند ولي فراموش نکنیم در مورد مامه تیام هم این 
صحبت ها مطرح بود اما او در نهایت توانست از استقالل 
جدا شود به همین خاطر باید به طرفداران استقالل حق 

داد نگران شرایط باشند. 
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موافقت۵۷درصدیباحضورخارجیهایگرانقيمت
در نظرسنجی جدید سایت خبرورزشی از مخاطبان عزیز پرسیدیم با حضور 
بازیکنان گران قیمت خارجی در پرسپولیس و استقالل موافقید یا نه؟ تا 
دیشب حدود ۵ هزار نفر در این نظرسنجی شرکت کرده بودند که حدود 
۵۷ درصد پاســخ مثبت دادند و حدود ۴۳ درصد نظر مثبتی روی حضور 
خارجی های گران قیمت در تیم های پرطرفدار تهرانی نداشــتند. شــما 

همچنان می توانید با ورود به سایت در این نظرسنجی شرکت کنید.

از جملــه اتفاقات عجیب و غریب این روزهاي باشــگاه 
استقالل مقررات جدید براي همکاري مشوقین و جمعیت 
حامیان این تیم با این مجموعه است. از باشگاه استقالل 
خبر مي رسد گروه مشوقین این تیم که در سرما و گرما، 
در تهران و شهرستان ها همواره کنار تیم استقالل حضور 
داشــته و به حمایت از این تیــم پرداخته اند، براي ادامه 
همکاري با این باشگاه حتماً باید از گزینش جدید در نظر 
گرفته شده از سوي مدیریت باشگاه سربلند بیرون بیایند.  
ظاهراً بخش فرهنگي باشگاه استقالل با حضور دو تن از 
افــراد مخالفت کرده و قوانین و مقررات جدیدي را براي 
همکاري با بوقچي ها براي حمایت از تیم وضع کرده است.  
طبق اخبار رسیده از باشگاه استقالل اعضاي گروه حامیان 
این باشگاه باید براي ادامه همکاري با این مجموعه مدارک 
زیر اعم از جواب آزمایش عدم اعتیاد، مدرک تحصیلي، 
سوء پیشینه، کارت پایان خدمت و مواردي از این دست 

را به باشگاه ارائه دهند تا مجوز همکاري شان با مجموعه 
استقالل براي آنها صادر شود. در غیر این صورت دیگر به 
شــکل رســمي از طرف باشــگاه مورد حمایت نبوده و 
نمي توانند با استقالل همکاري کنند.  همچنین شنیده ها 
در این باره حاکي از آن است که مسئوالن باشگاه استقالل 
از آنها خواسته اند تعهد بدهند که در فضاي مجازي به ویژه 
صفحات اینستاگرامي شان فعالیتي نداشته باشند که این 
موضوع با دلخوري اکثر بوقچي هاي باشگاه توأم شده و در 
این باره به مدیران باشــگاه اســتقالل معترض شده اند.  
ناگفته نماند ؛ مصطفي آجورلو از دوم مهر سال ۱۴۰۰، در 
حالي مدیریت باشگاه اســتقالل را در دست گرفت که 
فرصت رسیدگي به خیلي از مسائل ریز و درشت در باشگاه 
استقالل را نداشت ولي ظاهراً حاال قصد دارد پیش از ورود 
به فصل جدید لیگ برتر مجموعه تحت نظارتش را طبق 

شرایط مورد نظر خودش آماده کند. 

محمــد نادري بازیکــن دو فصل 
پیش اســتقالل که پس از پایان 
لیگ برتر نوزدهم راهي ترکیه شد، 
این روز ها در تهران مشغول تمرین 
است. در شرایطي که استقالل دو 
مدافع فصل گذشته  اش به نام هاي 
محمد دانشگر و رافائل سیلوا را از 
دست داده، هنوز مدافعي با کیفیت 
نفرات جدا شده جذب نکرده است. 
عالوه بر دو مدافع ذکر شده، هنوز 
تکلیف بازگشــت محمدحسین 
مرادمند و سیاوش یزداني به جمع 
بازیکنان اســتقالل هم مشخص 
نیست. در این شرایط محمد نادري 
)بازیکني که در تمرینات استقالل 

پیش از برگزاري مســابقه هفته 
بیست وششــم به محــل تمرین 
استقالل رفته بود( در حال حاضر 
در تهران مشــغول انجام تمرین 
اســت ولي هیچ تماســي براي 
بازگشت به اســتقالل با او برقرار 

نشده است. 
نزدیکان به باشگاه استقالل در 
این بــاره عنــوان مي کنند ظاهراً 
مشاوران باشگاه استقالل عالقه اي 
بــه برقــراري ارتباط بــا مدیر 
برنامه هاي بازیکن مورد نظر فرهاد 
مجیدي ندارند و این بازیکن فعاًل 
با در دست داشتن پیشنهادهاي 
لیــگ برتــري  اش منتظر تماس 

استقاللي هاست. نادري حدود ۲ 
ماه پیش، پس از حضور در جمع 
بازیکنان اســتقالل در صحبت با 
مجیدي از بازگشت به ایران خبر 
داد و گفــت که دوســت دارد در 
کشــورمان فقط براي استقالل 
فوتبال بازي کند. این بازیکن سابقه 
بازي بــراي تیم هــاي تراکتور و 
پرسپولیس را هم در کارنامه دارد 
اما با توجه به عالقه شخصي  اش به 
تیم اســتقالل منتظر این باشگاه 
اســت. باید دید مسئوالن باشگاه 
استقالل در روزهاي آینده اقدامي 
براي انجام مذاکره با نادري ترتیب 

مي دهند یا نه. 

حامياناستقاللنبايددراينستاگرامفعاليتكنند
بوقچي هاي استقالل بايد تست اعتياد بدهند! 

چرااستقالليهابالژيونرموردنظرمجيديتماسنميگيرند؟
شايد مديران آجورلو بازيكن سابق پرسپوليس را نمي خواهند 

 منصور رشــیدي، بازیکن و مربي اسبق استقالل در 
گفت وگو با خبر ورزشــي، درباره انتشار خبر جدایي 
احتمالي یامگا، گلزن فصل پیش استقالل و شرایط 

این روزهاي استقالل اظهاراتي را مطرح کرد. 
  ضمنعرضتسليت؛مطلعشديمدرغمازدست

دادنيكيازنزديكانتانبهسوگنشستهايد.
بله برادر همســرم که در اهــواز زندگي مي کرد، بر اثر 
بیماري در سن ۵۴ ســالگي از دنیا رفت! من هم چند 
روزي است به خوزستان آمده ام تا کنار خانواده و اقوام 

باشم. از ابراز همدردي  تان ممنونم. 
  ازاوضاعنقلوانتقاالتياستقاللخبرداريد؟

شنیدم یک رسانه خارجي از جدایي یامگا خبر داده! این 
موضوع تا چه اندازه صحت دارد؟

  رسانههادرحالبررسياينموضوعهستند.بهنظر

شماجدايييامگاهچقدربهاستقالللطمهميزند؟
تا اینجا که هر اتفاقي در نقــل و انتقاالت افتاده، به ضرر 
استقالل بوده! ژستد که جدا شد، دانشگر که رفت، سیلوا 
کــه نماند، عارف غالمــي که مي خواهد بــه قطر برود، 
حسین  زاده که قرار است راهي بلژیک شود، شنیدم جاللي 
و صادقي هم به خاطر یک اشتباه محاسباتي باید به سایپا 
برگردنــد، فقط یامگا براي ما مانده بود که او هم اگر برود، 
دیگر کارمان تمام اســت. متأسفانه اوضاع استقالل اصاًل 
خوب نیست و اتفاقات پارسال در حال تکرار شدن است. 

  منظورتانكداماتفاقاتاست؟
وقتي استقالل، دیاباته و مهدي قایدي را از دست داد در 
واقع زهر تیم در خط حمله گرفته شد و تا بازیکنان جدید 
به خودشان آمدند و اســتقالل کمي توانست در خط 
حمله تقویت شود، هافبک ها و مدافعان بودند که براي 

استقالل گل مي زدند ولي امسال استقالل تیم قهرمان 
است و باید با شرایط بهتري به لیگ برگردد! حاال هم که 
ژستد رفته، یامگا هم مي خواهد برود! شنیدم مطهري را 
هم سپاهان خواسته. دیگر کسي براي ساپینتو نمي ماند 
که آن جلو برای اســتقالل گل بزند. اصاًل این پرتغالي 
مي تواند ۱۱ نفرش را جور کند؟! در استقالل چه خبر 
است؟ چرا الستیک هاي ماشین استقالل یکي بعد از 

دیگري پنچر مي شوند!
  بهنظرشماممكناســتاوضاعتيماستقاللدر

روزهايآيندهبهترشود؟
با ایــن وضعیت امیدوارم بهتر شــود. البته باشــگاه 
پرسپولیس هم مثل استقالل پول خوبي بابت فروش 
سهامش در حسابش ریخته و خوب هم خرج مي کند 
اما در این شــرایط بغرنج مالي که مردم با مشــکالت 

اقتصادي درگیر هستند، باید کمي مراعات هزینه ها را 
هم بکنند. پولي که امروز در حســاب باشگاه استقالل 
است، پول این ملت است. پول کارگر و جوان دانشجویي 
است که به عشق استقالل با آن سهام خریده! بنابراین 
نباید آن را حیف و میل کنند. البته تا جایي که مي شود 
باید براي حفظ نفرات اصلي تیم خرج کرد. به هر حال 

مردم این پول را داده اند تا استقالل قدرتمند باشد. 
  چرامسئوالنباشگاهاقدامينميكنند؟فكرميكنيد

آجورلوبتواندازپساينشرايطبربيايد؟
ظاهراً که او مدیر کاربلدي اســت ولــي تا اینجا هنوز 
نتوانسته خودش را نشان بدهد. تمرینات خیلي از تیم ها 
شروع شده ولي وضعیت استقالل هنوز روبه راه نیست. 
هر روز هم بدتر مي شود. امیدوارم هرچه سریع تر اوضاع 

استقالل روبه راه شود. 
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