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تیم ملی فوتبال عربستان که خود را آماده
جامجهانی میکند ۵ ،دیدار دوستانه دیگر انجام
خواهد داد.
به گزارش ایسنا ،تیم ملی فوتبال عربستان با
هدایت هرو رنار یکی از تیمهای شرکت کننده
در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر است .عربستان با
تیم های آرژانتین ،مکزیک و لهستان همگروه
است و ششمین جام جهانی خو را تجربه
میکند .فدراسیون فوتبال عربستان برنامه
بازیهای دوستانه خوبی را برای تیم تنظیم کرده
است به طوری که قرار است  ۵دیدار دوستانه
دیگر برگزار کند .طبق اعالم روزنامه الریاضیه
عربستان دو دیدار دوستانه برابر ایسلند و پاناما
را در ابوظبی برگزار خواهد کرد و بعد از آن به
ریاض برمیگردد تا برابر کرواسی به میدان برود.
شاگردان هرو رنار عالوه بر این سه بازی دوستانه
دو بازی دیگر هم برابر اکوادور و آمریکا برگزار
خواهند کرد که این دو بازی در اسپانیا خواهد
بود .تیم ملی فوتبال عربستان هم پیش از این
دو بازی دوستانه برابر کلمبیا و ونزوئال برگزار کرد
که در هر دو بازی با نتیجه مشابه یک بر صفر
شکست خورد.

به گزارش خبرآنالین؛ فصل بیستویکم لیگ برتر
فوتبال ایران با قهرمانی استقالل و سقوط  ۲تیم
فجرسپاسی و شهرخودرو به لیگ دسته اول به پایان
رسید؛ مسابقاتی که در آن رکوردهای منحصربهفردی
برای تیم قهرمان به ثبت رسید و میتوان گفت با
رقابت حساس تیمها در باال و پایین جدول ،به طور
کلی لیگ جذابی را شاهد بودیم .خارج از مستطیل
سبز نیز تیمها در نقل و انتقاالت رقابت جذابی پیش
از آغاز فصل و در نیم فصل داشتند .مسالهای که
در پنجرههای نقل و انتقاالتی پیش از آغاز لیگ
بیستویکم بشدت خودنمایی میکرد ،افزایش قابل
توجه رقم قرارداد بازیکنان بود.
مبلغ قرارداد یک بازیکن ایرانی سطح اول برای یک
فصل چیزی حدود  ۱۰تا  ۱۵میلیارد تومان شنیده شد
و  ۵-۶میلیارد مبلغ جذب بازیکنانی بود که شاید از
هیچ باشگاه دومی پیشنهاد جدی نداشتند؛ رقمهایی
که اصوال با بازار بینالمللی بازیکنان نیز همخوانی
ندارد و به نوعی از گرانی بیهوده و بیدلیل بازیکنان
ایرانی حکایت میکند.
در این میان در فصل تازه تمام شده فوتبال ایران،
جابهجایی بعضی بازیکنان بین باشگاهها با حاشیه و
حرف و حدیثهای زیادی همراه شد یا اینکه شاهد
رقابت سخت و نفسگیری برای جذب بازیکنان تا
لحظه آخر بین  ۲یا چند باشگاه بودیم .در این گزارش
سعی داریم نگاهی به چند نمونه از این انتقالها
داشته باشیم؛ قراردادهایی که سر و صدای زیادی
به پا کردند ولی در نهایت در زمین فوتبال خبری از
درخشش بازیکنان نبود.
در اصل ،انتقال پرسروصدای این بازیکنان چیزی
ل توخالی نبود .در ادامه وضعیت ۶+۱
بیشتر از طب 
بازیکن شاغل در فوتبال ایران ( ۶بازیکن در لیگ
برتر و یک بازیکن در لیگ قهرمانان آسیا) را بررسی
میکنیم که در انتقالهایشان کم و بیش از شرایط
فوق تبعیت کردند.
رشید مظاهری
دروازهبان تراکتور که در ابتدای فصل۱۳۹۹-۱۴۰۰
م ملی به
با هدف پوشیدن پیراهن شماره یک تی 
استقالل آمد ،خیلی زود کارش به جایی رسید که
نتوان او را حتی جزو مدعیان دعوت به تیم ملی
ل  ۱۴۰۰-۱۴۰۱مظاهری با وجود
حساب کرد .در فص 
پیشنهاداتی که از چند تیم لیگ برتری داشت،
ترجیح داد در استقالل به کارش ادامه دهد و برای
حفظ جایگاهش با سیدحسین حسینی به رقابت
بپردازد .مظاهری در استقالل ماند اما به جای اینکه
با یک نفر برای قرار گرفتن در ترکیب رقابت کند ،با
 ۲نفر این چالش را ادامه داد .علیرضا رضایی ،گلر
جدید و جوان آبیها بود که موفق شد در این فصل
بیشتر از رشید ِ باتجربه اعتماد مربیان را جلب کند.
مظاهری بعد از سکونشینی محض و تنها حضور
در یک بازی به عنوان یار ذخیره در نهایت بار سفر
از تهران بست .این دروازهبان بعد از حواشیای
که در استقالل بابت سکونشینی و اختالف با کادر
فنی داشت ،وارد چالش جدیدی شد؛ جایی که یک
دروازهبان اتریشی به نام «کریستوفر نت» در آنجا
حضور داشت .مظاهری در سپاهان خیلی زود به
جایگاهش در ترکیب این تیم دست پیدا کرد ولی به
موفقیتی چشمگیر در این تیم نرسید .مظاهری در
مجموع  ۱۳بازی در نیمفصل دوم برای سپاهان ۱۱

برای بازگشت به عنوان قهرمان

دانشگر به سپاهان پیوست

بررسیها نشان میدهد در فصل بیست و یکم لیگ برتر فوتبال ،نقل و انتقال بعضی از بازیکنان تنها از لحاظ ارقام قراردادها سر و صدای زیادی به پا کردند
اما آنطور که پیش بینی میشد از لحاظ فنی عملکرد قابل توجهی نداشتند.

خارج از
مستطیلسبز
نیز تیمها در
نقل و انتقاالت
رقابت جذابی
پیش از آغاز
فصل و در نیم
فصل دارند
گل دریافت کرد و در لیگ قهرمانان آسیا با دریافت
 ۱۲گل در  ۶بازی بدون کلینشیت ظاهر شد و فصل
ناکامی را پشت سر گذاشت.
رامین رضاییان
مدافع مغضوب برانکو ایوانکوویچ بعد از  ۴سال
دوری ،با قراردادی به مدت نیمفصل به پرسپولیس
بازگشت تا یکی از بازگشتهای پرسر و صدای فوتبال
ایران رقم بخورد .رضاییان اما نیمفصل دوم لیگ
بیستویکم به اندازه سالهای پیشین حضورش در
این تیم موفق ظاهر نشد .رضاییان بدون گلزد ه در
این مدت ،تنها موفق شد  ۴پاس گل را به نام خودش
ثبت کند .این در حالی است که گفته شد جذب
این بازیکن حدود  ۸میلیارد تومان برای پرسپولیس
آب خورده .بازگشت رضاییان به پرسپولیس با عنوان
م ملی مطرح
تالش این بازیکن برای بازگشت به تی 
شد ولی در نهایت اتفاق مثبتی در این زمینه رخ نداد
و با توجه به مبلغ سنگین قرارداد و البته مدت کوتاه
حضور او میتوان گفت این پرسپولیس بود که از این
انتقال متضرر شد.
امین قاسمینژاد
واژه «داربی نقلوانتقاالت» را میتوان برای
ستارهای جوان و درخشان استفاده کرد که مدعیان
قهرمانی برای جذب او با هم رقابت میکنند اما فرزاد
مجیدی این واژه را برای هافبک  ۳۵ساله شهر خودرو
بعد پیروزی استقالل مقابل پرسپولیس به کار برد.
قاسمینژاد تنها  ۲۳۳دقیقه با پیراهن استقالل به
میدان رفت و یک گل زد؛ گل سوم آبیها به مس
رفسنجان که پیروزی دشوار استقالل را قطعی
کرد .به نظر میرسید انتقال قرضی قاسمینژاد در

نیمفصل دوم به ناکامیهای او پایان دهد اما او در
سیرجان هم به توفیقی دست نیافت و بیشتر به
عنوان بازیکن ذخیره به میدان میرفت .با پایان این
دوره قرضی ،قاسمینژاد باید به استقالل بازگردد تا
شاید فصل تیره و تار خود را در اردوگاه آبیها جبران
کند ،البته اگر به تیمی دیگر نرود.
رضا اسدی
دیگر بازیکن پرسپولیسی این فهرست ،رضا اسدی
است که او نیز موفق نشد در فصل بیستویکم
انتظارات را برآورده کند .این بازیکن  ۲۶ساله بعد
از حضور موفق در سایپا و تراکتور ترجیح داد مثل
خیلی دیگر از پدیدههای لیگ ،فوتبالش را در اروپا
ادامه دهد .اسدی به اتریش رفت اما مثل خیلی از
ستارههای ایرانی دیگر نتوانست خودش را با فضای
فوتبال این کشور وفق دهد و به ایران بازگشت.
خیلیها اسدی را گزینه خوبی برای جانشینی احمد
نوراللهی در پرسپولیس میدانستند اما عملکرد این
بازیکن خالفش را ثابت کرد .گفته میشد اسدی
و البته دیگر بازیکنان جدید پرسپولیس برای نشان
دادن قابلیتهای فنیشان نیاز به هماهنگی بیشتر با
تیم دارند ولی زمان ،عکس این موضوع را نشان داد.
اسدی در  ۲۳بازیای که برای پرسپولیس به میدان
رفت ،تنها موفق شد  ۴بار دروازه حریفان را باز کند
و در بیشتر بازیها عملکرد او مورد انتقاد هواداران و
کارشناسان قرار گرفت.
رودی ژستد
سابقه پوشیدن پیراهن استونویال انتظارات را از
مهاجم فرانسوی آبیها خیلی باال برده بود .بعد از
نمایش درخشان کوین یامگا ،هواداران استقالل با

توجه به سابقه ژستد انتظار یک خط حمله آتشین را
در تیمشان داشتند ولی رفته رفته مشخص شد همه
چیز آنطور هم باب میل آنها نیست .با آنکه فرهاد
مجیدی به دفعات از عملکرد این بازیکن در تیمش
ابراز رضایت کرد و ژستد را مهرهای اساسی در پیشبرد
اهدافش قلمداد میکرد ولی او در وظیفه اصلیاش
که گلزنی بود ،موفق نبود .ژستد در  ۲۳باری که برای
آبیهای پایتخت به میدان رفت تنها  ۳بار موفق به
گشودن دروازه حریفان شد .قرارداد این بازیکن برای
 ۲فصل به مبلغ  ۴۵۰هزار دالر بسته شده بود ولی
با توافق طرفین این بازیکن  ۳۳ساله بعد از یک سال
حضور در استقالل ،ایران را ترک کرد.
مسعود ریگی
پدیده  ۲فصل پیش فوتبال ایران هر چند کمی
دیر اما تا حدی با پیراهن استقالل پیشرفت کرد که
از او به عنوان یکی از شانسهای جانشینی امید
ابراهیمی و سعید عزتاللهی در تیمملی یاد میشد.
بیحاشیه و در اختیار تیم بودن ،ریگی را به یکی
از بازیکنان محبوب هواداران استقالل تبدیل کرده
بود .قرارداد این بازیکن در پایان فصل  ۱۳۹۹-۱۴۰۰با
استقالل تمام شد و در حالی که همه انتظار داشتند
این همکاری ادامه پیدا کند ،این هافبک وسط سر
از سپاهان درآورد .استقاللیها اعالم کردند برای
تمدید قرارداد با ریگی آماده بودند ولی او درخواست
رقمی نجومی از باشگاه داشت .نحوه جدایی ریگی
و حواشی پیش آمده روی سطح فنی این بازیکن
در سپاهان تاثیر گذاشت تا جایی که نتوانست در
فصل گذشته انتظارات را برآورده کند .ریگی با ترک
استقالل از اذهان محو و از تیمملی دور شد.

چشم امید به خارجیها

باشگاه استقالل از شهباززاده
رونمایی کرد
باشگاه استقالل به طور رسمی از اولین خرید
خود در پنجره نقل و انتقاالت رونمایی کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از باشگاه استقالل،
سجاد شهباززاده مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال
سپاهان که پیش از این با استقالل به توافق
رسیده بود ،پس از جلسه با مدیرعامل این
باشگاه ،با امضای قراردادش به صورت رسمی به
استقالل پیوست .شهباززاده که پیش از این هم
سابقه حضور در استقالل را داشته ،در سایپا،
آالنیا اسپور ترکیه ،نفت تهران ،القطر قطر و
سپاهان سابقه بازی داشته است.
این مهاجم در فصل گذشته شش گل به ثمر
رساند و شش پاس گل به همبازیانش داد .وی
همچنین در لیگ بیستم موفق شد  ۲۰گل به ثمر
برساند و به عنوان یکی از موفق ترین بازیکنان
فصول گذشته لیگ به استقالل پیوست.

اولین خرید سپاهان با مورائس

بمبهایی که ترقه بودند!

ایران در رده هشتم قرار گرفت

 ۵دیدار دوستانه دیگر برای عربستان!
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انتقالهای ناکام فوتبال ایران

صدرنشینی فرانسه تا پایان هفته دوم

تیم ملی والیبال ایران با دو پیروزی و دو
شکست در هفته دوم لیگ ملتهای والیبال در
رده هشتم این رقابتها قرار گرفت.
به گزارش ایسنا ،هفته دوم لیگ ملتهای
 ۲۰۲۲والیبال روز گذشته به پایان رسید و در
این هفته فرانسه موفق شد با عملکرد خوب
صدرنشین این رقابتها شود .تیم ملی والیبال
فرانسه با هفت پیروزی و با  ۲۱امتیاز صدرنشین
این رقابتها تا پایان هفته دوم است .تیم ملی
والیبال لهستان و ایتالیا به ترتیب در ردههای
دوم و سوم این مسابقات با هفت و شش
پیروزی ،قرار گرفته اند .تیم ملی والیبال ایران
که در هفته دوم این رقابتها در بلغارستان
به مصاف حریفان خود رفته بود توانست به
 ۲پیروزی و  ۲شکست دست یابد .بلندقامتان
ایران در بازی اول مقابل بلغارستان میزبان با
نتیجه  ۳بر صفر شکست خوردند .در بازی دوم،
تیم ملی والیبال ایران توانست آمریکا را با نتیجه
 ۳بر صفر شکست دهد تا بازیکنان روحیه گرفته
و به آینده این رقابتها امیدوار شوند .در بازی
سوم ،ایران مقابل برزیل قرار گرفت و با نتیجه
 ۳بر صفر شکست خورد .والیبال ایران در بازی
آخر خود در بلغارستان ،کانادا را با نتیجه  ۳بر
صفر شکست داد تا با چهار برد و  ۱۲امتیاز در
رده هشتم این مسابقات قرار بگیرد.
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سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس برای ثبات در خط حمله این تیم
سراغ بازیکنان خارجی رفته است.
به گزارش مهر ،تیم فوتبال پرسپولیس در حالی فصل گذشته به
نایب قهرمانی لیگ برتر رسید که این تیم با  ۴۴گل زده بهترین خط
حمله را در اختیار داشت اما یحیی گل محمدی از عملکرد مهاجمان
خود راضی نبود تا هر یک از آنها به صورت چرخشی در ترکیب

قرار بگیرند.

مصدومیت عیسی آل کثیر در دور رفت رقابتهای لیگ برتر
فصل گذشته سبب شد تا مهدی عبدی و حامد پاکدل تبدیل
به امیدهای گلزنی این تیم شوند اما آسیب دیدگی پاکدل در
ادامه راه باعث شد تا گزینههایی نظیر وحید امیری و امید
عالیشاه نیز برای افزایش شانس گلزنی این تیم در ترکیب قرار

بگیرند.
با این حال آنها عالیشاه و امیری نیز دچار آسیب شدند و عبدی
هم نتوانست انتظارات را برآورده کند تا یحیی گل محمدی در نقل و
انتقاالت زمستانی سراغ شیرزود تمیروف مهاجم ازبکستانی پاختاکور
برود.
تمیروف با وجود دوندگی زیاد در ترکیب پرسپولیس و حضور
مستمر در جمع بازیکنان اصلی تیم نتوانست آمار قابل قبولی برای
باز کردن دروازه حریفان داشته باشد تا با وجود داشتن قرارداد در
لیست خروج این تیم قرار بگیرد.
میانگین گلزنی پرسپولیس /۴۸ ۱در هر بازی از فصل گذشته بود
اما این آمار نیز نتوانست گل محمدی را راضی نگه دارد تا حاال با
توجه به کنار گذاشتن آل کثیر و تمیروف سراغ گزینههای خارجی
رفته و با چند گزینه صحبت کنند.
کاسیانو مهاجم فصل گذشته ویزال پرتغال و گادوین منشا بازیکن
پیشین مس رفسنجان گزینههای خرید پرسپولیس هستند تا آنها
در کنار مهدی عبدی و امید عالیشاه آمار گلزنی این تیم را افزایش
دهند.
عملکرد تحسین بر انگیز رضا درویش در جذب بازیکنان مد نظر
یحیی گل محمدی باعث شده تا هواداران این تیم امیدوار به خلق
موقعیتهای گلزنی در بازیهای فصل پیش رو باشند اما برای
گلزنی باید چشم انتظار درخشش ساق پای مهاجمان خارجی باشند
تا دروازه حریفان را فرو ریخته و نوید بازگشت به مسیر قهرمانی
را بدهند.

فرصتی که این بار نباید خراب شود

دولت انتخابات فوتبال را جدی بگیرد
فدراسیون فوتبال در  ۴۰سال گذشته هرگاه مدیری فاقد قدرت سیاسی و
نفوذ مدیریتی و اجرایی داشته است ،زمین خورده و جوانان و فوتبالیستها
را از همتایان خود و حتی ادوار گذشته عقبتر انداخته است.
به گزارش ایسنا ،انتخابات فدراسیون فوتبال برای دومین بار ظرف یک
سال و نیم اخیر تکرار خواهد شد و نفرات جدیدی برای چهار کرسی این
فدراسیون از جمله صندلی ریاست انتخاب خواهند شد؛ انتخاباتی که تاکنون
روی خوش به فوتبال ایران نشان نداده و هر بار فردی از دل مجمع روی کار
آمده که فاقد توانمندیها و شاخصههای الزم برای مدیریت فوتبال آشفته
ایران بوده است.
در این دوره از انتخابات که دو ماه قبل از جام جهانی برگزار خواهد شد،
نفرات منتخب به علت عزل یا محرومیت نفرات قبلی ،فقط دو سال و نیم
برای ایفای نقش مفید و موثر جدید خود مهلت خواهند داشت که همین
مسئله دوره اثرگذاری آنها را کوتاهتر میکند و چه بسا نتوانند اقدام درخوری
هم برای تیم ملی ایران انجام دهند اما حقیقت این است که مشکالت فوتبال
ایران مثل کوهی بلند در مقابلشان قرار خواهد داشت.
در چهار دهه گذشته به کررات اثبات شده که میزان نفوذ فدراسیون فوتبال
در جامعه گهگاه از یک وزارتخانه هم مهمتر بوده است و کسانی که به جایگاه
ریاست این فدراسیون رسیدهاند ،برای همیشه در اذهان باقی ماندهاند اما
این ماندگاری در اکثر مواقع به علت عملکرد نه چندان موفقیت آمیز مدیران
فدراسیون فوتبال بوده و گرداب حواشی و مشکالت آنها را با بدنامی در

خود بلعیده است.
قدرت سیاسی ،مدیریتی و اقتصادی سه ویژگی مهم روسای عموما موفق
فدراسیون در ۴۰سال گذشته بود ه که هر کدام از مدیران فدراسیون عموما
صاحب نفوذ و البی سیاسی موفقی بوده ،توانسته فدراسیون و فوتبال ایران
را تکان بدهد و در مقابل هرکسی که چنین شاخصههایی نداشته ،پایهگذار
ی و سردرگمی برای فوتبال کشور شده است.
ناکام 
قطعا در صدر این ویژگیها باید به نفوذ سیاسی مدیران در دولت
ی قاطع دعوی و ورود منابع برای اجرای
اشاره کرد که زمینهساز حمایتها 
طرحهای مختلف و سازماندهی فوتبال شده است .صفایی فراهانی که از
سیاستمداران ارشد دولت محمد خاتمی بود ،در صدر این فهرست قرار دارد
که با کمترین زحمت و هماهنگی ،فرصت دیدار با رئیس جمهور و مدیران
ارشد کشور را به دست میآورد و فوتبالیها از دوره او به عنوان دوران طالیی
فوتبال یاد میکنند.
مطمئنا فوتبال ایران نیازمند فردی است که با داشتن این سه ویژگی بتواند
در یک دوره کوتاه مدت ،آرامش را بر فوتبال جاری و هزار جزیره این فوتبال
را به هم وصل کند؛ فردی که حاکمیت و دولت او را در حد یک وزیر قبول
داشته باشند .قطعا الزمه اجرایی شدن این مسئله نیز این است که دولت
هم برای سازماندهی فوتبال برنامه داشته باشد ،چرا که ثابت شده موفقیت
و پیروزیهای فوتبال ارتباط مستقیمی با افزایش نشاط اجتماعی در جامعه
دارد و هر گونه شکست و ناکامی ،وزارت ورزش را به لرزه در آورده است.

پر بیراه نیست اگر فدراسیون فوتبال را هم طراز و حتی بزرگتر از یک
وزارتخانه بدانیم و بر همین اساس نگاهها در انتخابات هشتم شهریور به
فردی است که حمایت دولت را هم به دنبال داشته باشد و با استفاده از
قدرت مدیریتی و اقتصادی خود ،پایههای لرزان فوتبال را مستحکم کند.
دوره مدیریتی سیدرضا صالحی امیری در کمیته ملی المپیک نیز با تکیه بر
همین ویژگیها ،زمینه ساز یکی از باثباتترین دورههای مدیریتی در کمیته
ملی المپیک بوده است ،به گونهایی که این حضور با ترکیب قدرت سیاسی،
نفوذ و البیهای صرفا شخصی و مدیریتی ،عالوه بر تحکیم ارتباطات ورزشی،
صرف هزینههایی بیسابقه در زیرساختهای ورزش کشور را موجب شده
است.
عملکرد مدیران در چهل سال گذشته ورزش کشور ،حاکی از این است که
فردی که دارای قدرت سیاسی و نفوذ در بدنه دولت نیست و توانمندیهای
مدیریتی و اقتصادی کافی ندارد و در بهترین حالت رئیس هیات فوتبال یا
باشگاهی ورزشی بوده ،نمیتواند برای فوتبال ایران گرهگشا شود و مشکالت
منجر به افزایش منتقدان و گره خوردن کار فوتبال خواهد شد.
هشتم شهریور ،فوتبال نیازمند توجه ویژه و برنامهریزی دولت به اندازه
یک وزارتخانه است تا جمعیت  ۳۰میلیون نفری هواداران فوتبال در ایران
از ورزش پایه مانند مدارس و آکادمیهای فوتبال تا باالترین سطح یعنی
تیمهای ملی و مسابقات باشگاهی ایران ،دوران رکورد حدودا  ۲۰ساله خود را
پشت سر بگذارد و سر و سامانی به این اوضاع آشفته دهد.

در روزهایی که هواداران استقالل منتظر
تمدید قرارداد محمد دانشگر بودند ،این مدافع
با سپاهان قرارداد  3ساله امضا کرد.
به گزارش ورزش سه ،محمد دانشگر یکی از
بازیکنانی بود که در پایان لیگ بیست و یکم
قراردادش با استقالل به پایان رسید .این مدافع
باتجربه اما یکی از بازیکنانی محسوب می شد
که انتظار می رفت قراردادش را تمدید کند اما او
شوک بزرگی را به مدیریت باشگاه وارد کرد و به
باشگاه رقیب پیوست.
سپاهانیها که بعد از جدایی گئورگی گولسیانی
در خط دفاعی به دنبال یک مهره تاثیرگذار
میگشتند ،با دانشگر وارد مذاکره شدند و این
مدافع باتجربه نیز در روزهایی که هیچ تماسی
از سوی مسئوالن استقالل برای تمدید قرارداد با
او گرفته نشده بود ،منتظر نماند و بعد از توافق
نهایی قراردادش را رسما امضا کرد.
از اصفهان خبر میرسد ،اگرچه مسئوالن
سپاهان فعال قرارداد دانشگر را به صورت رسمی
اعالم نکردهاند اما این بازیکنان ظهر روز یکشنبه
قراردادش را به مدت  3سال با طالیی پوشان
امضا کرده و رسما بازیکن این تیم محسوب
میشود .به نظر میرسد سپاهانیها قصد دارند
حاال که چند بازیکن خود را از دست دادهاند چند
بازیکن جدید به خدمت بگیرند و نام آنها را همراه
با یکدیگر اعالم کنند.
جدایی دانشگر از استقالل شوک بدی را به
مسئوالن این تیم وارد خواهد کرد .استقالل
حاال با رفتن دانشگر در خط دفاع بسیار خالی
شده است .در شرایطی که تمدید قرارداد با
رافائل سیلوا و عارف غالمی هم هنوز در دست
اقدام است و ممکن است یکی یا هردوی این
بازیکنان هم به خارج از ایران بروند ،فقط حضور
محمدحسین مرادمند و روزبه چشمی از بین
مدافعان وسط قطعی است .در این شرایط
استقاللیها باید هرطور شده برای تمدید قرارداد
غالمی و سیلوا تالش کنند و شاید حتی نیاز به
یک مدافع دیگر هم داشته باشند.
باید دید مدیران باشگاه استقالل چه واکنشی
به جدایی دانشگر خواهند داشت و چگونه برای
جبران این اتفاق اقدام خواهند کرد.

نوراللهی به صربستان میرود

با تصمیم مدیران باشگاه شباب االهلی امارات
بازیکنان این تیم در کشور صربستان اردو پیش
فصل خود را برگزار میکنند.
به گزارش ایرنا ،تیم شباب االهلی که فصل
گذشته مهدی قایدی و احمد نوراللهی را در
اختیار داشت ،فصل پیشرو را با لئوناردو ژاردیم
آغاز خواهد کرد .این مربی قرار است برای
آمادگی تیم یک اردو را در کشور صربستان برگزار
کند .این اردو بعد از عید قربان در این کشور
اروپایی برگزار خواهد شد.
به گزارش تارنمای خبری البیان ،ژاردیم که
اول ماه جوالی ( دهم تیرماه) برای هدایت تیم
شباب االهلی راهی امارات خواهد شد نخست
درباره تمدید قرارداد بازیکنان خارجی این تیم
نظر خواهد داد و در ادامه تیم را جهت اردو
آمادهسازی راهی کشور صربستان خواهد کرد.
یکی از بازیکنانی که ژاردیم باید نسبت به
ماندگاری وی نظر دهد احمد نوراللهی بازیکن
سابق تیم فوتبال پرسپولیس است .به نظر
میرسد که وی از گزینههای مورد نظر مربی
جدید شباب االهلی باشد.
البته شرایط مهدی قایدی متفاوت از احمد
نور است و او باید به دنبال تیم جدید باشد .از
استقالل تهران ،الغرافه قطر و االتحاد کلباء به
عنوان تیمهای بعدی باشو ایران یاد میشود.

