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نامنویسیانتخاباتکمیتهالمپیک

روز چهارم ثبتنام از کاندیداها
بدون متقاضی جدید به پایان رسید

خبر

فرصت  ۳۰روزه استقالل و پرسپولیس برای اخذ مجوز حرفهای AFC

بدهی یک میلیون دالری والیبال
ایران به فدراسیون جهانی

رئیس فدراسیون والیبال توضیحاتی درمورد
بدهی ایران به فدراسیون جهانی والیبال برای
حق پخش مسابقات والیبال ارائه داد.
به گزارش ایسنا ،مجمع عمومی و ساالنه
فدراسیون جهانی والیبال دوشنبه ،نهم مرداد
در آکادمی ملی المپیک برگزار شد .در جریان
این جلسه و پس از آنکه حسابرس مسائل مالی
را مطرح کرد ،داورزنی توضیحاتی در مورد حق
پخش مسابقات مختلف و بدهی فدراسیون
ایران به فدراسیون جهانی ارائه داد.
محمدرضا داورزنی در این مورد گفت:
کشورهای عضو فدراسیون جهانی والیبال باید
برای پخش تلویزیونی مسابقات به فدراسیون
جهانی مبلغی را پرداخت کنند .در گذشته برای
بحث پخش لیگ جهانی دوستان صدا و سیما
 ۳۵۰هزار دالر پرداخت میکردند .بعد از مدتی
فدراسیون جهانی به ما گفت پول واریز نکنید
چون منشاء پول ایران است و بلوکه میشود .ما
از حساب شما پول را برداشت میکنیم .حساب
ما همان پرداختهایی است که از برد و باخت
هایمان در لیگ جهانی منظور میکردند .در
مقطعی طلب ما از فدراسیون جهانی حدود ۶۰۰
هزار دالر بود .به صدا و سمیا گفتیم پرداخت
نکنید و این را به ما بدهید .فدراسیون جهانی
هم از حساب ما برداشت میکند .فدراسیون
جهانی ما را بدهکار میکرد و اگر پول نداشتیم
حساب ما را منفی محسوب میکرد .مثال زمانی
که مسابقات قهرمانی جهان  ۲۰۱۸پخش شد
صدا وسیما بدون اینکه امتیاز پخش را بخرد از
جایی برداشته و پخش کرده و فدراسیون جهانی
 ۱۵۰هزار دالر از ما طلبکار شد .در مجموع این
چند سال چیزی نزدیک به یک میلیون دالر به
فدراسیون جهانی اینگونه بدهکار هستیم.
او افزود :طلبهایی هم داشتهایم که حساب
ما را شارژ کردهاند .تا چند سال پیش عددی از
این درآمد مربوط به برد و باخت ،به بازیکنان
پرداخت میشد .سال گذشته  ۵میلیارد تومان
به بازیکنان پرداخت کردیم .صدا وسیما قسمتی
از مطالبات ما را پرداخت کرده اما بدهی صدا و
سیما به ما هم حدود  ۸۰۰هزار دالر است .سال
گذشته قهرمانی نوجوانان جهان را برگزار کردیم
فدراسیون جهانی  ۱۰۰هزار دالر حساب ما را شارژ
می کند و از بدهیمان کم میکند.
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رویای بزرگ قطریها در
مجهانی ۲۰۲۲
جا 

شمارش معکوس کابوس دوباره سرخابیها!
به گزارش خبرآنالین؛ در حالی که گفته میشد که
استقالل و پرسپولیس ،فصل آینده در لیگ قهرمانان
آسیا ،حضور خواهند داشت اما به نظر میرسد
رسیدن این دو تیم به آسیا کار بسیار سختی باشد،
سرخابیهای پایتخت که مدتهاست ایافسی دست
روی حرفهای نبودنشان گذاشته است یک ماه فرصت
دارند تا از حذف مجدد خود از لیگ قهرمانان آسیا
جلوگیری کنند اما ظاهرا مدارک و اسناد آماده نیست و
این فصل هم مثل فصل گذشته ،شاهد حذف استقالل
و پرسپولیس از لیگ قهرمانان آسیا خواهیم بود.
سال گذشته بود که این دو تیم پس از اینکه موفق
به بارگذاری درست مدارک در سامانه صدور مجوز
حرفهای نشدند ،با پافشاری کنفدراسیون فوتبال آسیا
روی قوانینش ،مجوز حضور در لیگ قهرمانان آسیا را
دریافت نکردند .حال یک سال پس از این اتفاق خبر
میرسد که این دو تیم همچنان مشکل دریافت مجوز
حرفهای سازی دارند و مواردی که مدنظر ای اف سی
و کمیته مجوز صدور حرفهای است ،تاکنون برطرف
نشده تا این دو تیم که از  ۹آذر  ۱۴۰۰تعلیق شدهاند
همچنان در خطر حذف از مسابقات لیگ قهرمانان
آسیا قرار داشته باشند.
مهدی تاج یکی از کاندیداهای ریاست فدراسیون
فوتبال و نایب رییس ای اف سی که هفته گذشته
مهمان برنامه فوتبال برتر بود با اشاره به این موضوع
گفت “ :این نوع فرآیند را در ادوار گذشته  AFCانجام
میداد و ما مجوز گرفتیم که خودمان این کار را انجام
دهیم .سال گذشته در بارگذاری اطالعات در سایت
داستانهایی پیش آمد و استقالل و پرسپولیس از
آسیا حذف شدند و ما تعلیق شدیم و هنوز هم تعلیق
هستیم .تا  ۳۱آگوست باید بارگذاریهایمان را انجام
دهیم .حدود  ۳۰روز زمان داریم”.
در حالیکه هنوز کمیته صدور مجوز و استیناف
هم از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا تعلیق هستند
و رفع تعلیق نشده اند ،به نظر می رسد استقالل و
پرسپولیس فعال نتوانند مجوزهای الزم را بگیرند.حاال
باید دید طی این یکماه استقالل و پرسپولیس میتوانند
مدارک الزم را فراهم کنند یا اینکه باز هم خبری از آنها
در آسیا نخواهد بود.البته هنوز حکم پرونده استقالل

حضور استقالل و پرسپولیس در لیگ قهرمانان آسیا فصل آینده در ابهام قرار دارد.

در حالی که هنوز
کمیتهصدور
مجوز و استیناف
هم از سوی
کنفدراسیون
فوتبالآسیا
تعلیقهستند
و رفع تعلیق
نشدهاند ،به نظر
میرسداستقالل
و پرسپولیس فعال
نتوانندمجوزهای
الزم را بگیرند
و پرسپولیس و گل گهر در کمیته انضباطی ای اف
سی درباره نقص مدارک اعالم نشده است .گفته می
شود در صورت اعالم این حکم این سه باشگاه عالوه
بر این فصل که محروم بودند ،یک فصل دیگر هم
محروم شوند.
از سوی دیگر کاظم اولیایی در مورد وضعیت
پرسپولیس و استقالل و زمان پایان محرومیت این دو
تیم برای حضور در لیگ قهرمانان آسیا معتقد است
که ورود این دو باشگاه به بازار سرمایه نه تنها تأثیری
در حل مشکل سرخابیها برای حضور در آسیا نخواهد
داشت ،بلکه مشکل را برایشان حادتر هم کرده است.
اولیایی سال گذشته در مصاحبه ای اعالم کرده بود:
«این شیوه خصوصیسازی پرسپولیس و استقالل ،با
تأکید بر اینکه  ۹۰درصد از سهام دو باشگاه ،دولتی
است ،باعث میشود که سرخابیها تا سالیان سال

دیگر نتوانند در لیگ قهرمانان آسیا حضور داشته
باشند .چون در این فرایند ما اعتراف کردهایم که
این باشگاهها دولتی هستند و عالوه بر این درصدی
از سهام هر دو باشگاه متعلق به وزارت اقتصاد و
دارایی است که این هم به نوعی مالکیت مشترک
به حساب میآید و از این نظر هم برای دو باشگاه
دردسرساز خواهد شد .با این حساب تا سالهای سال،
پرسپولیس و استقالل نمیتوانند در آسیا بازی کنند.
متأسفانه هر چقدر هم در این رابطه به آقایان هشدار
دادیم ،توجهی به آن نکردند و کسی اصال ًبه حرف ما
گوش نکرد».
البته که پیش از این هم رئیس سازمان
خصوصیسازی تأکید کرده بود ورود دو باشگاه
استقالل و پرسپولیس به بازار سرمایه به معنی
خصوصیسازی آنها نیست اما از زمان عرضه سهام دو

باشگاه خیلیها به اشتباه به این موضوع تأکید میکنند
که دو باشگاه خصوصیسازی شدهاند و مشکلشان
بابت حضور در آسیا حل میشود اما اینطور نیست.
با توجه به حرف های کاظم اولیایی و مهدی تاج
مشخص میشود که حضور استقالل و پرسپولیس در
لیگ قهرمانان آسیای فصل آینده در ابهام قرار دارد
و مشخص نیست که این دو تیم بتوانند مجوز حرفه
ای حضور در این رقابت ها را کسب کنند .اتفاقی که
هر سال با قوانین و استانداردهای جدید ایافسی
سختتر هم خواهد شد.
اخیرا کنفدراسیون فوتبال آسیا در حال بررسی ورود
ویایآر به بازیهای لیگ قهرمانان آسیاست که با
توجه به اینکه این تکنولوژی هنوز در فوتبال ایران
وجود ندارد چالش جدیدی را برای تیم های ایرانی برای
حضور در آسیا بوجود خواهد آورد.

میالن و «مالدینی» همچنان پیگیر خرید طارمی

پورتو کوتاه نمیآید

یک رسانه ایتالیایی مدعی شد باشگاه آث میالن همچنان پیگیر جذب مهدی طارمی مهاجم ایرانی است و این
موضوع زیر نظر «پائولو مالدینی» انجام میشود.
به گزارش مهر ،نشریه «کالچو مرکاتو» ایتالیا در گزارشی بر عالقه باشگاه میالن به مهدی طارمی و ادامه پروژه
خرید مهاجم ایرانی پورتو از سوی «روسونری» تاکید کرد و نوشت« :مهدی طارمی یکی از بهترین مهاجمان جهان
است .میالن به بازیکن ایرانی که قراردادش با پورتو در ژوئن  ۲۰۲۴به پایان میرسد بسیار احترام میگذارد».
این نشریه با اشاره به حضور «اوریگی» و «ابراهیموویچ» در میالن اعالم کرد که این باشگاه همچنان به فکر جذب
یک مهاجم جدید است« :به گفته برخی منابع مالدینی و ماسارا همچنان به فکر خرید یک مهاجم دیگر هستند.
این بازیکن به طور خاص ،مهدی طارمی ،بازیکن  ۳۰ساله ایرانی در پورتو و تنبیه کننده یوونتوس در لیگ قهرمانان
اروپا و همچنین تیم التزیو در لیگ اروپا است ».به نوشته کالچو مرکاتو که در تاریخ  ۱آوریل هم از عالقه میالن

به طارمی خبر داده بود ،موضوع جذب این مهاجم ایران با رضایت مالدینی و ماسارا است .این نشریه در پایان از
مبلغ باالی مدنظر باشگاه پورتو به عنوان عامل اصلی عدم توافق برای جذب طارمی یاد کرده است« :درخواستهای
پورتو ۲۰ ،تا  ۲۵میلیون یورو ،جلوی باشگاه روسونری را گرفته است و مطمئنا ًحتی االن هم مانع خواهند شد ».به
گزارش مهر ،مهدی طارمی چندی پیش در مصاحبهای از تمایلش برای جدایی از پورتو صحبت کرد که این اظهارات
واکنشهای منفی زیادی بین هواداران پورتو ایجاد کرد .طارمی سپس با انتشار بیانیهای ،از هواداران پورتو دلجویی
کرد و در نخستین بازی این فصل که شب گذشته برگزار شد ،توانست در سوپرجام پرتغال دو گل به ثمر برساند
و نشان بدهد انگیزه زیادی دارد .نکته جالب توجه اینجاست که «سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو در نشست
خبری بعد از بازی تاکید کرد که از رئیس باشگاه خواسته اجازه جدایی به بازیکنان پورتو را ندهد .او در واکنش به
تمایل طارمی برای جدایی از پورتو هم گفت :من جوابی ندارم .هیچ پاسخی برای آن وجود ندارد.

رویای بازگشت مسی؛ خیلی دور خیلی نزدیک

چهارمین روز از مهلت تعیین شده برای
نامنویسی از کاندیداهای انتخابات کمیته ملی
المپیک در حالی به پایان رسید که هیچ فردی
ثبت نام نکرد.
به گزارش مهر ،مهلت درنظر گرفته شده برای
ثبت نام از متقاضیان شرکت در انتخابات کمیته
ملی المپیک روز یکشنبه وارد روز چهارم شد
اما تا پایان وقت اداری این روز هیچ ثبت نام
جدیدی صورت نگرفت.
بدین ترتیب انتخابات  ۶شهریورماه کمیته ملی
المپیک همچنان  ۷متقاضی به این شرح دارد:
ریاست :هادی ساعی ،آرش میراسماعیلی،
مهدی علی نژاد ،محمود خسروی وفا
هیئت اجرایی :هادی ساعی ،محمد رضا پوریا،
آرش میراسماعیلی ،غالمرضا شعبانی بهار،
مهرداد علی قارداشی
مهلت تعیین شده برای نام نویسی از
کاندیداهای انتخابات کمیته ملی المپیک که از
 ۵مردادماه آغاز شده تا  ۲۰مردادماه ادامه دارد.

صحبتهای اخیر رئیس بارسلونا باعث شده تا موضوع بازگشت
لئو مسی به این تیم دوباره بر سر زبانها بیفتد.
به گزارش ایرنا ،باشگاه بارسلونا فصل گذشته برای کم کردن
هزینههای تیم فوتبال خود مجبور شد تا لیونل مسی را از
دست بدهد و حاال بعد از گذشت یک فصل از حضور مسی در
پاریسنژرمن ،خبرهایی مبنی بر بازگشت احتمالی این فوق ستاره
آرژانتینی به بارسلونا در فصل آینده به گوش میرسد.
خوان الپورتا رییس باشگاه بارسلونا که پس از بازگشت خود بر
مسند ریاست توانست تغییرات زیادی در این باشگاه ایجاد کند،
در آخرین مصاحبه خود در خصوص اینکه تا چه حد در رفتن
مسی از بارسا مقصر است ،گفت :هرکاری که الزم بود ،انجام
دادم تا این باشگاه باالتر از بهترین بازیکن تاریخمان قرار بگیرد.
او در ادامه مصاحبه خود عنوان کرد :مسی را از زمانی که کودک
بود ،میشناسم و دوستش دارم .برای همین یک بدهی اخالقی
به او دارم .او بهترین بازیکن تاریخ ماست و تمام تالشم را میکنم
تا در اواخر دورانش پیراهن بارسلونا را به تن کند .میخواهم او
را بازگردانم اما این کار آسان نیست و به استراتژیهای مناسبی
نیاز دارد.
صحبتهای الپورتا نشان میدهد که او از پروژه بازگشت مسی

به جمع کاتاالنها استقبال میکند و همین موضوع میتواند امید
هواداران را برای این اتفاق بزرگ و شیرین زنده کند کند.
از سوی دیگر ژاوی سرمربی بارسا و همبازی مسی که عالقه
زیادی به این فوق ستاره آرژانتینی دارد در خصوص پروژه بازگشت
مسی گفت :این ایدهای است که باشگاه به آن فکر میکند اما در
این فصل عملی نخواهد بود .البته که من امیدوار بودم شرایط به
این شکل نباشد .مسی شایستگی آخرین فرصت را دارد تا ثابت
کند بهترین بازیکن تاریخ است .من هم دوست دارم بار دیگر او
را در بارسا ببینم.
البته این پروژه به حد زیادی برای بارسا سنگین است و نیاز
دارد تا مسی نیز از حقوق سنگین خود چشمپوشی کند .مسی
 ۳۵ساله نیز این را به خوبی میداند که فرصت بازگشتش به
بارسا میتواند بسیار جذاب باشد؛ حتی جذابتر از روزهای آغاز
فوتبالش در این تیم.
بدون شک بازگشت مسی به بارسا میتواند بزرگترین رویای یک
طرفدار آبیاناری باشد اما باید ببینیم این پروژه بزرگ تا چه حد
به واقعیت نزدیک است .مسی یک فصل دیگر با پاریسنژرمن
قرارداد دارد و خودش در مورد ماندن یا رفتن از این تیم اعالم کرده
که تصمیمش را بعد از جام جهانی  ۲۰۲۲قطر اعالم خواهد کرد.

قطر با استفاده از برنامه مدون سرمربی
اسپانیایی خود به دنبال درخشش در جام
جهانی  ۲۰۲۲است.
به گزارش ایسنا و به نقل از گلوبو ،قطر به
عنوان میزبان جام جهانی فوتبال از بسیاری
جهات فرصت زیادی را برای نشان دادن خود
به جهان دارد .باال رفتن اعتبار ورزشی از جمله
فرصت هایی است که این کشور در جام جهانی
دارد.
جام جهانی  ۲۰۲۲قطر از بسیاری جهات نقطه
عطفی در تاریخ این مسابقات خواهد بود .این
اولینبار است که این رویداد معتبر در خاورمیانه
برگزار میشود و برای اولینبار نه در تابستان که
در پاییز برگزار خواهد شد.
چندین سنت صد ساله در تاریخ فوتبال برای
جام جهانی قطر شکسته شده است ،مثال:
 فهرست  ۲۶بازیکن برای هر تیم  ۵تعویض برای هر تیم در هر بازی اولین حضور داوران زنسرنوشت کشورهای میزبان جام جهانی فوتبال
انجام این تورنمنت معتبر در مقابل هواداران
خود به هیچ وجه تضمینی برای موفقیت میزبان
جام جهانی نیست .جام جهانی فوتبال در سال
 ۱۹۳۰با قهرمانی اولین کشور میزبان یعنی
اروگوئه آغاز شد .در دوره بعدی که در سال
 ۱۹۳۴برگزار شد ،این روند ادامه داشت و ایتالیا
به عنوان میزبان قهرمان شد.
پس از یک وقفه به دلیل جنگ جهانی دوم،
هیچ کشور میزبانی نتوانست دوباره قهرمان
مسابقات شود تا این که انگلیس در سال ۱۹۶۶
به عنوان سومین کشور میزبان قهرمان شد .دهه
 ۱۹۷۰پربارترین دهه برای میزبانان جام جهانی
بود .تنها مکزیک نتوانست به عنوان میزبان
قهرمان شود .آلمان  ۱۹۷۴بود و آرژانتین با ماریو
کمپس در سال  ۱۹۷۸به عنوان میزبان قهرمان
شدند.
آخرین باری که یک کشور میزبان جام جهانی
قهرمان شد به سال  ۱۹۹۸بر میگردد که فرانسه
توانست  ۳بر صفر برزیل را شکست دهد و
عنوان قهرمانی را در خانه به دست بیاورد.
قطر چگونه میخواهد جام جهانی  ۱۹۹۸را
تکرار کند؟
سرمربی تیم ملی قطر فلیکس سانچز
اسپانیایی پیش از این یک چهره تاریخی در
فوتبال قطر بوده است .او برای شناسایی و
شکوفایی استعدادهای جوان فوتبال وارد قطر
شد و در ردههای جوانان قدم برداشت تا هدایت
تیم بزرگساالن را بر عهده گرفت .نکته برجسته
کارنامه کاری او فتح جام ملتهای آسیا ۲۰۱۹
بود که بزرگترین موفقیت تاریخ فوتبال این
کشور است.
فلیکس سانچز بر اساس روحیه و اخالق کاری
خستگیناپذیر خود ،برنامهای طراحی کرده است
تا اطمینان حاصل کند که قطر برای سرگرمی در
جام جهانی حاضر نباشد .برای این کار تیم او
مدام در اردو بوده است و تمرین میکند.
طبق گزارشهای بیبیسی ،تیم قطر با تمام
بازیکنان خود با یک اردوی شش ماهه به جام
جهانی فوتبال میآید .اردوی تیم ملی قطر با
اقامت در اسپانیا ،کشور سرمربی خود آغاز شد
و سپس به اتریش رفت .کره جنوبی در سال
 ۲۰۰۲توانست درخشش فوقالعادهای داشته
باشد و چهارم شود و ژاپن نیز به دور دوم رسید.
اکنون رویای بزرگ سانچس اسپانیایی این است
که بتواند قطر را در زمره بزرگان در جام جهانی
قرار دهد .باید دید در جام جهانی این تیم چه
عملکردی ارائه خواهد داد.

آخرین حمله مدعیان به بازار تابستانی

 6خرید مهم در لیگ برتر باقی مانده است
در حالیکه لیگ برتر به آغاز خود نزدیک شده اما هنوز انتقالهای انجامنشده
مهمی باقی است.
به گزارش ورزش سه ،نقل و انتقاالت تابستانی مثل همیشه با جذابیت و
هیجان زیادی دنبال شد؛ از تیمهای مدعی که در رقابت با یکدیگر برای
خرید ستارههای فوتبال ایران پای به بازار گذاشتند تا تیمهای معمولیتر که با
بودجههای اقتصادی تالش کردند تا تیمی را با اهداف پایینتر جمع و جور کنند
و همچنین باشگاههایی که برای بقا در لیگ برتر برنامهریزی کرده و به تناسب
آن ،یار گرفتهاند.
نگاهی به فهرست تیمها نشان میدهد که آنها تقریبا آماده آغاز لیگ برتر
هستند اما همچنان چند جای خالی مهم و تاثیرگذار در اسکواد آنها وجود دارد.
سهمیههایی که گزینههایی برای خریدشان روی میز آمده و بررسیهای نهایی
با مذاکرات آخر در حال انجام است تا سرانجام امضای قرارداد و رونمایی انجام
شود.
اینجا نگاهی میکنیم به چند جای خالی در تیمهای مدعی که احتماال قرار
است بهزودی با خرید بازیکنان باقیمانده در بازار پر شود؛ جاهای خالی که شاید
سرنوشت تیم قهرمان و سهمیههای آسیایی را رقم بزند.
 .1پرسپولیس :مهاجم نوک
پرسپولیس حضوری پرشتاب و فعاالنه در آغاز نقل و انتقاالت داشت و موفق
شد ستارههای کثیری را از داخل و خارج کشور جذب کند .بازگشت علیرضا
بیرانوند و همچنین جذب مرتضی پورعلیگنجی دو گام بلند درویش برای تکمیل
تیم یحیی گلمحمدی بود و همچنین جذب نفراتی چون دانیال اسماعیلیفر،
سعید صادقی و سروش رفیعی .با این حال اما معادله خط حمله پرسپولیس
هنوز حل نشد ه است؛ پستی که پس از مصدومیت عیسی آلکثیر شرایط
مبهمی به خود دارد و در حالیکه بهنظر میرسید سجاد شهباززاده مهاجم این
فصل پرسپولیس باشد اما روند مذاکرات با او مثبت پیش نرفت تا استقالل برنده
دوئل بر سر آقای گل سابق لیگ برتر باشد.
در همین حال سرخپوشان به سراغ گادوین منشا رفتند و در حالیکه به نظر
میرسید او یکی از دو مهاجم مورد نظر یحیی گلمحمدی خواهد بود ولی مذاکره
با این سرخپوش سابق به نتیجه نرسید .کاسیانو دیگر گزینه نزدیک به پرسپولیس
م نامی که بسیار به یحیی پیشنهاد شد اما مورد توجه او
بود و شیخ دیاباته ه 

قرار نگرفت.
د ر چنین شرایطی حاال باشگاه پرسپولیس ادعا میکند که مذاکرات خود را
بهصورت بی سر و صدا با مهاجمی برزیلی پیش میبرد و گزینه آلترناتیو هم
وجود دارد .تالش درویش بر این است که در آخرین روزهای باقیمانده تا شروع
لیگ برتر دو مهاجم را پرسپولیسی کند اما هر طور که شده پرسپولیس یک
مهاجم خارجی در سبد خود خواهد داشت.
 .2استقالل :وینگر
مدافع عنوان قهرمانی لیگ برتر در دو فصل متوالی وینگرهای خود را از دست
داده است .ابتدا فرهاد مجیدی مجبور به وداع با مهدی قایدی شد که درآمدزایی
شگفتانگیزی را برای باشگاه استقالل داشت و در پس جدایی او نیز یک ستاره
نزاده که در
نزاده) به فوتبال ایران معرفی شد .حسی 
تازه (امیرحسین حسی 
ردههای پایه عملکردی درخشان داشت در لیگ بیست و یکم از نگاه بسیاری
از کارشناسان بهترین مهره فصل استقالل بود و  ۸گل نیز به ثبت رساند .او اما
د ر پایان فصل پیشنهاد شارلوای بلژیک را بهدست آورد و تصمیم به جدایی از
استقالل گرفت.
در غیاب او اما استقالل هنوز نتوانسته بازیکن موردنظر خود را جذب کند؛
در حالیکه با توجه به کنار گذاشتن ژستد به نظر میرسد استقالل تنها سهمیه
باقیمانده خود را به وینگر خارجی اختصاص بدهد اما هنوز ساپینتو روی بازیکن
موردنظر خود به جمعبندی نرسیده است .در بازار داخلی هم سعید صادقی
بهترین گزینه ممکن برای استقالل بود اما پرسپولیس گوی سبقت را از رقیب
سنتی ربود و این مهاجم را به خدمت گرفت .باید دید در روزهای آینده استقالل
با این جای خالی خود چه خواهد کرد .البته شاید سجاد شهباززاده هم بتواند در
این پست به میدان برود اما به هر حال این ،پست غیرتخصصی او خواهد بود.
 .3سپاهان :دفاع وسط
همه گمانیزنیهای کانالهای تلگرامی و پیجهای اینستاگرامی در مورد
سهمیههای خارجی سپاهان غلط از آب درآمده است .در حالیکه تصور میشد
سپاهان با عمر سوما و سپس گومیس به دنبال ساختن خط حمله آتشین است
اما ژوزه مورایس تصمیم گرفت خریدهای خارجی خود را به پستهای خط میانی
اختصاص بدهد و بازیکنانی شاید در قامت بهترین خارجیهای لیگ برتر را به
سپاهان بیاورد .حاال به نظر میرسد سهمیه بعدی خارجی سپاهان نیز به پستی

غیر از خط حمله اختصاص خواهد یافت.
سپاهان که در ابتدای فصل نقل و انتقاالت با عزتالله پورقاز خداحافظی کرد
و پیش از آن نیز گئورگی گولسیانی را از دست داده بود ،حاال پس از جذب
پرسروصدای محمد دانشگر ،تالش میکند تا مدافع وسط مطمئن دیگری را نیز
بهخدمت بگیرد.
آنها هماکنون نژادمهدی و محمد دانشگر را در اختیار دارند و باید دید که
بازیکن موردنظر مورایس چه کسی خواهد بود .با توجه به اینکه در سالهای
اخیر همیشه مدافعان مرکزی نقشی مهم در تعیین قهرمان داشتند حاال همه
منتظرند تا مدافع وسط موردنظر سرمربی پرتغالی را بشناسند.
 .4گل گهر :مدافع چپ
گل گهر یکی از تیمهایی است که بازیکنان نسبتا زیادی را از ترکیب اصلیاش
در بازار نقل و انتقاالتی از دست داد اما تیم امیر قلعهنویی همچنان تیمی در
حد مدعیان لیگ برتر است .این تیم که چهارمین سال حضورش در لیگ برتر را
تجربه خواهد کرد سعید صادقی و میالد زکیپور را در سمت چپ از دست داد
و وسلی برزیلی و مهران درخشانمهر را بهخدمت گرفت.
با توجه به حضور وسلی به نظر میرسد که جای خالی سعید صادقی بهخوبی
پر شده باشد .اما در دفاع چپ اوضاع متفاوت است؛ درخشانمهر اگرچه تجربه
حضور در لیگ برتر با ذوب آهن و فوالد را دارد اما با حضور او نیاز به بازیکنی
دیگر هم در این پست حس میشود .بنابراین در روزهای آینده باید منتظر ماند
و دید که گل گهر کدام مدافع چپ را بهخدمت میگیرد.
 .5فوالد :هافبک کناری و نفوذی
فوالد هم حضوری فراتر از حد تصور در بازار نقل و انتقاالت داشته و توانسته
ستارههای پرشماری از جمله وریا غفوری ،علی قربانی ،مجید علیاری ،اشکان
دژاگه و  ...را جذب کند .یکی از ستارههایی که فوالد بهخدمت گرفت اما در
اردوی پیش فصل رباط صلیبی پاره کرد تا به اینترتیب نقل و انتقاالت تیمش
تحت تاثیر قرار بگیرد؛ فرشید اسماعیلی.
فرشید اسماعیلی ستاره سابق ترکیب استقالل که با جدایی از این تیم
راهی لیگ ستارگان قطر شده بود ،حاال به ایران بازگشته و در آغاز کار با این
بدشانسی بزرگ مواجه شد؛ فوالد حاال در غیاب او و در حالیکه پاتوسی و
دژاگه را بهعنوان عناصر هجومی خط میانی در اختیار دارد ،به دنبال یک

بازیکن جانشین خواهد بود و در حالیکه نیم نگاهی هم به پر کردن تنها
سهمیه باقیمانده خارجی خود دارد ،در روزهای آینده جانشین اسماعیلی را
مشخص خواهد کرد.
 .6تراکتور :مهاجم نوک
تراکتور اگرچه در زمینه خرید بازیکن داخلی و سهمیه لیگ برتر حضور چندان
پررنگی نداشت و تنها ستارهای که بهخدمت گرفت؛ رضا اسدی بود اما در زمینه
خرید بازیکن خارجی عملکرد قابل توجهی ارائه داد .با این حال یکی از نکات مهم
نقل و انتقاالت تراکتور که از قبل هم قابل پیشبینی بود ،جدایی پیمان بابایی
سزاده
است .بابایی راهی استقالل شد و حاال در غیاب او ،آریا برزگر و محمد عبا 
تنها مهاجمان تراکتور هستند.
اگرچه تراکتور یک بازیکن هجومی به نام گوستاوو را بهخدمت گرفت اما این
بازیکن وینگری است که بعید به نظر میرسد بتواند نقش مهاجم نوک را بازی
کند و در سالهای اخیر تنها  ۹بار مهاجم نوک بوده است .در همین حال و با
توجه به اینکه بازار داخلی چندان مهاجم خاصی در خود ندارد ،احتماال نگاه
تراکتور به آن سوی مرزها خواهد بود تا شاید مهاجمی با کیفیت نظیر استوکس
و البته متفاوت از نظر اخالقی را بخرد.

