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کاپیتان تیم ملی ایران در جام جهانی کیست؟

معمای یک تکه پارچه
زمان زیادی تا شــروع رقابت های جــام جهانی قطر باقی نمانده اســت؛ دیدارهای 
حساســی که ایران بایــد در گروه دوم آن بــا تیم های گردن کلفتــی همچون انگلیس، 
آمریکا و ولز مقابله کند. از لحاظ ســاختاری، تیم ملی فوتبال ایران شــانس زیادی برای 
موفقیت در جام پیش رو ندارد. هر ســه رقیب از لحاظ امکانات و البته شــرایط مالی و 
اقتصادی اوضاع بهتری نســبت به ایران داشته و مجددا در مقایسه با ایران، ستاره های 
سرشــناس تری در اختیــار دارند که بعضــا در بزرگ ترین تیم های باشــگاهی دنیا بازی 
می کنند. همین پیش فرض برای به تصویر کشــیدن دشــواری کار بازیکنان تیم ملی در 
جام جهانی پیش رو کافی اســت. با وجود این، نمی توان ایران را از پیش بازنده توصیف 
کرد. حتی با توجه به همین ســاختار معیوب فوتبال در ایران نمی شود به سادگی از کنار 
اصل «غیرقابل پیش بینی بودن» بازی فوتبال عبور کرد. درست است که نشانه ها خبر از 
اوضاع آشــفته ساختار فوتبال ایران می دهد، ولی الزاما این موضوع به آن معنی نیست 
که ایران قرار است در جدال با رقبا تیمی از پیش بازنده باشد. فوتبال ایران هم در مقایسه 
با دوره های قبلی لژیونرهای زیــادی دارد که بعضا طعم حضور در لیگ قهرمانان اروپا 
به عنوان مهم ترین بازی های باشــگاهی دنیا را چشــیده اند. در کنار این مورد، تیم ملی 
کنونی چندین ســتاره بین المللی دارد که مهدی طارمی و سردار آزمون گل سرسبد آنها 
هستند؛ بازیکنانی که به ترتیب این روزها در بازار اروپا ارزش مالی ۲۰ و ۲۲ میلیون یورویی 
دارند. درست است که می شود به بند غیرقابل پیش بینی بودن یا داشتن یکی، دو ستاره 
بین المللی در جام جهانی دلخوش بود، ولی متأسفانه اتفاقاتی که اخیرا در فوتبال ایران 
خاصه در سطح ملی اش رخ داده، منعکس کننده جنبه های منفی و نهایتا آمادگی برای 
ناکامی در جام جهانی است. داستان اتفاقات رخ داده در سطح ریاست فدراسیون فوتبال 
رفته رفته امری قدیمی شــده است، ولی همین موضوع و تعلل در انتخاب رئیس جدید، 
فرصت آماده سازی بهینه را از تیم ملی گرفت. بدتر از آن، دلخوری و دودستگی موجود 
در تیم ملی برای همکاری یا عدم همکاری با دراگان اسکوچیچ است. این یکی کامال تازه 
است و هنوز مشخص نیســت تا چه اندازه قرار است روی سرنوشت تیم ملی تأثیرگذار 
باشــد. از آنجا که ســتاره های کنونی دو دسته شــده اند و عده ای حامی و بقیه مخالف 
دراگان برای حضور روی نیمکت تیم ملی هســتند، می شود حدس زد که عاقبت چندان 
خوشی در انتظار نخواهد بود. فارغ از اینکه سرنوشت دراگان در یکی، دو ماه باقی مانده 
تا شــروع جام جهانی چه خواهد شــد، با فرض درنظرگرفتن حضور او در تیم، دغدغه 
مهم تری هم شــاید شکل می گیرد؛ اینکه تکه پارچه بازوبند کاپیتانی در جام جهانی قرار 

است به دست چه کسی بسته شود؟
این پرســش فقط به شــرط بقای دراگان در تیم ملی بحران زاست؛ چون در عصر او 

دودســتگی به وجود آمده اســت. خودش که روی نیمکت است، ولی بازیکنی که قرار 
اســت بازوبند را ببندد و نماینده مربی در زمین مسابقه باشد، قرار است چه کسی باشد؟ 
این ســؤالی است که به تازگی بر ابهامات موجود در فضای فوتبال ایران دامن زده است. 
دلیل ابهام به وجود آمده هم دقیقا بزرگان تیم هســتند که اکثریت آنها با حضور دراگان 
اسکوچیچ در تیم ملی مخالفت کرده اند. در بین بازیکنانی که شانسی برای بستن بازوبند 
کاپیتانی ایران دارند، تا به االن فقط یک نفر از دراگان اســکوچیچ حمایت کرده و به غیر 
از یک رأی ممتنع، بقیه همگی علیه او شــده اند. کریم انصاری فرد، احســان حاج صفی، 
علیرضــا جهانبخش، امیــد ابراهیمی، وحید امیری، ســردار آزمــون و مهدی طارمی 
بازیکنانی بودند که بازوبند را به دســت بسته و در این جمع فقط سردار آزمون است که 
حامی دراگان اسکوچیچ از آب درآمده. اتفاق عجیب تر اینکه سردار آزمون در رده ششم 
شانس بستن بازوبند کاپیتانی اســت و باید معادالت زیادی رقم بخورد تا او کاپیتان تیم 

ملی ایران در جام جهانی شود.
موضوع دیگر اینکه اگر دراگان به عنوان سرمربی تیم ملی ایران به جام جهانی برود، 
آیا بازیکن جوان تری شانس بستن بازوبند را خواهد داشت؟ این پرسشی است که شخص 
اســکوچیچ به آن پاسخ داده و می گوید: «نه، قرار نیست بازیکن جوانی کاپیتان تیم ملی 
ایران در جام جهانی باشــد. ضمن اینکه هر بازیکنی هم نمی تواند انتظار بستن بازوبند 
کاپیتانی تیم ملی را داشته باشد». حال با بررسی گزینه های موجود شاید بتوان تا حدود 
زیادی به جمع بندی رســید که کدام یک شانس بیشــتری دارند. اگر دراگان بخواهد این 
فرصت را در اختیار بازیکن مورد اعتمادش قرار دهد، بازوبند باید مســتقیما به ســردار 
آزمون برســد، ولی این موضوع چندان با عرفی که دراگان تعریف کرده همخوانی ندارد؛ 
«بازوبند کاپیتانی غالبا به بازیکنی می رسد که تجربه بیشتری در تیم ملی داشته باشد». با 
این تعریف، آزمون دوباره شانس گزینه نخست بودن را از دست می دهد و به همان رتبه 
ششم می رسد. البته که ششِم ششم هم نه! همین حاال و با توجه به اردو و ترکیب های 
اخیری که تیم ملی با دراگان داشته، مشخص است که شانس حضور کریم انصاری فرد 
در تیم ملی کم اســت. او در اردوهای آخر هم دعوت نشــده و حتی زمان هایی هم که 
حاضر بوده به عنوان بازیکن ذخیره در زمین حضور پیدا کرده اســت. با توجه به همین 
نکات و برجســته کردن این مورد که هنوز با تیم باشــگاهی اش هم به توافق نرســیده و 
اصوال بدون تیم مانده اســت، سخت است که انصاری فرد شانسی برای رسیدن به جام 

جهانی داشته باشد. پس او نمی تواند گزینه نخست باشد.
به این ترتیب باید بخت احســان حاج صفی مورد ارزیابی قرار بگیرد؛ او به تیم ملی 
دعوت می شود، ولی با توجه به تغییراتی که در ترکیب رخ داده، احسان رفته رفته قافیه 

فیکس بودن را به امید نورافکن باخته است. با توجه به تعدد بازیکنانی که قابلیت بازی 
در پست هافبک تدافعی را دارند، بعید است حاج صفی شانس زیادی برای بازی کردن در 
خط میانی هم داشته باشد. پس حتی اگر او دعوت هم شود، بعید است در ترکیب اصلی 
قــرار بگیرد که بخواهد بازوبند را به بازو ببندد. امید ابراهیمی چهارمین بازیکنی اســت 
که می تواند امیدوار به بســتن بازوبند کاپیتانی باشد، ولی او هم در اردوهای اخیر حضور 
چندانی نداشــته و با توجه به تعدد هافبک های مورد عالقه دراگان، بعید است شانس 
زیادی برای دعوت به تیم ملی ایران در جام جهانی داشــته باشد. به این ترتیب بیشترین 
بخت متوجه علیرضا جهانبخش، سومین کاپیتان تیم ملی و دومین مخالف جدی حضور 
دراگان اســکوچیچ (بعد از مهدی طارمی) اســت. علی جهان در بیشتر بازی های اخیر 
تیم ملی در همین عصر اســکوچیچ بازوبند را به دســت بســته و طبیعی است که اگر 
اتفاق خاصی رخ ندهد، شانس شماره یک کاپیتانی باشد. با این حال اگر دراگان نخواهد 
به بازیکنی که در جمع مخالفانش ایســتاده بازوبند را بدهد چاره کار چیست؟ شاید در 
ایدئال ترین حالت ممکن، وحید امیری، پسر خوش اخالق فوتبال ایران، بهترین گزینه برای 
کاپیتانی در تیم ملی باشد. او نه علیه اسکوچیچ پستی گذاشت و نه اینکه خودش را در 
صف حامیانش جا کرد، بلکه با یک پســت خواستار اتحاد و همدلی شد. وحید پل میان 
این بحران است، ولی برای بستن بازوبند کاپیتانی یکی، دو مشکل دارد؛ اول اینکه قدمت 
حضورش از علیرضا جهانبخش کمتر اســت و دوم اینکه مصدوم شده و اصال مشخص 
نیست به جام جهانی برسد یا نه. اگر هم برسد، با توجه به ترافیک موجود، اصال مشخص 

نیست شانسی برای فیکس بازی کردن داشته باشد یا نه.
پس با مرور ســاده اتفاقات رخ داده، تکلیف تکه پارچه کاپیتانی را قرار اســت مثلث 
ارزشمند تیم ملی فوتبال ایران یعنی علیرضا جهانبخش، سردار آزمون و مهدی طارمی 
روشــن کنند. بازیکنانی که هرکدام در صورت حضورشــان در ترکیب، وزنه ای برای تیم 
خواهند بود. اینجاســت که شــانس سردار آزمون از گزینه ششــمی به رتبه دومی ارتقا 
پیدا می کند و اگر دراگان بخواهد زهر چشــمی از مخالفانش بگیرد، بازوبند را به ســردار 
می ســپارد. اما مسئله اینجاست که اســکوچیچ اصال چنین چیزی را می خواهد؟ بعید 
است. جهانبخش و طارمی یک شبه مخالف دراگان نشده و از زمانی که او هدایت تیم را 
بر عهده گرفته است، هر دو در صف منتقدانش بوده اند، ولی اتفاقا هر دو بازیکن با وجود 
نگاه منفی ای که نســبت به صالحیت فنی اسکوچیچ داشته اند، بهترین بازی ها را انجام 
داده و هــر دو به ویژه علیرضا جهانبخش در ترکیب درخشــیده اند. حاال هم با توجه به 
اختالف نظر موجود، بعید است دراگان بخواهد با گرفتن بازوبند کاپیتانی از جهانبخش، 

ماجرای جدیدی در تیم ملی فوتبال ایران رقم بزند.
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در شمشیربازی ایران چه خبر است؟
شرایط در فدراسیون شمشیربازی ایران چندان خوب پیش نمی رود؛ این فدراسیون که 
با پایان دوران ریاســت فضل اهللا باقرزاده مواجه شــده، هنوز تاریخ جدیدی برای برگزاری 
انتخابات مشخص نکرده و فعال باقرزاده با مجوزی که به او اعطا شده، به عنوان سرپرست 
کارها را پیش می برد. مهم ترین مســئله ای که در  این  میان باعث به وجود آمدن تنش شده، 
این اســت که آیا رئیس ســابق می تواند همچنان در انتخابات پیش رو شرکت کند یا خیر؟ 
مطابق با قانون و از آنجا که او سه دوره ریاست کرده، دیگر نباید شانسی برای حضور در این 
انتخابات داشــته باشد؛ اما باقرزاده ظاهرا به واسطه پستی که در آسیا دارد، می تواند از آن 
استفاده و دوباره به  عنوان کاندیدا خودش را معرفی کند. این موضوع محل اختالف شده 
است؛ مخالفانش می گویند او پستی من درآوردی پیدا کرده و نمی تواند در انتخابات شرکت 
کند، خودش ولی چنین موردی را رد کرده و می گوید پستش را می تواند معادل سازی کند. 
البته باقرزاده عنوان کرده تابع تصمیمات وزارت ورزش خواهد بود. او درباره اینکه آیا پس 
از ســه دوره ریاست فدراسیون، همچنان می تواند در انتخابات شرکت کند؟  گفت: «در این 
زمینه تابع وزارت ورزش هســتم». باقرزاده در پاســخ به این پرســش که آیا حضورش در 
انتخابات، آن هم درحالی که سرپرســتی فدراســیون را بر عهده دارد، قانونی است؟ گفت: 
«اساسنامه فدراسیون های ورزشــی را مطالعه کنید. کجا نوشته که سرپرست می تواند یا 
نمی تواند در انتخابات شــرکت کند؟». او درباره اینکه آیا ریاست منطقه پنج آسیا می تواند 
معادل یک پست در کنفدراسیون آسیا و صدور مجوز شرکت دوباره در انتخابات فدراسیون 
باشــد؟ گفت: «یکی از کرسی های مهم آسیا را دارم و ممکن است هم تراز شود. شاید هم 
این اتفاق نیفتد. به تفســیرها بستگی دارد. درحال حاضر سه نفر برای شرکت در انتخابات 
ثبت نام کرده اند که همه از یک خانواده هستیم. چند دوره تنها نامزد انتخابات بودم؛ چون 
کار در این رشــته سخت اســت». تعلل در برگزاری انتخابات و عدم تصمیم گیری وزارت 
ورزش درباره ماندن یا نماندن باقرزاده، تیم های ملی شمشیربازی ایران را هم دچار اختالف 
کرده اســت. اگرچه پیش  از  این هم شــایعاتی مبنی بر توجه بیشتر فدراسیون به تیم سابر 
مطــرح و انتقاداتی در این زمینه عنوان شــده بود، ولی به نظر می رســد عدم نتیجه گیری 
مناسب تیم ســابر در رقابت های جهانی مصر باعث شده تا این انتقادات بیشتر شود. تیم 
ســابر ایران در انفرادی با هفتمی علــی پاکدامن به کارش پایــان داد و در رده تیمی هم 
شکســتی ناباورانه برابر ترکیه در یک هشتم نهایی داشت؛ آن هم در حالی که تیم قدرتمند 

آمریکا را شکست داده بود. انتقادها از نتایج تیم سابر در آستانه برگزاری انتخابات فدراسیون 
شمشیربازی این فضا را به وجود آورده که یارکشی برای انتخابات در راه است. این در حالی 
اســت که سرمربی تیم سابر با اشــاره به همین مورد می گوید بهتر است تیم سابر قربانی 
این جریانات نشــود. امین قربانی می گوید: «انتظارات از آنها باال رفته و سابریســت ها هم 
می خواهند پرچم ایران را به اهتزاز در بیاورند. به خاطر ترس از نباختن، آن عملکرد الزم را 
نداشتند. به عنوان سرمربی می گویم ۵۰ درصد مشکل سابریست ها فنی نبود، بلکه ذهنی 
بود. البته علی پاکدامن در قهرمانی جهان در آستانه کسب مدال حذف شد. فشارهایی روی 
تیم وجود دارد؛ اما من این ســؤال را دارم که آیا تیم ایران در سال های گذشته برد و باخت 
نداشته است؟ آیا همیشه تیم سابر ایران پای سکو بوده است؟ ما نتایج خوبی هم داشته ایم. 
در همین قهرمانی جهان موفق به شکســت تیم آمریکا شدیم. در جام جهانی گرجستان 
با یک اختالف از تیم آلمان شکســت خوردیم و در نهایت پنجم شــدیم که بهترین نتیجه 
بود. نمی دانم االن چه شــده اســت که ناگهان همه به یاد باخت های تیم سابر افتاده اند؛ 
در حالی که این باخت ها در ســال های گذشــته هم وجود داشته است. من می خواهم این 
افراد کمی به نتایج گذشــته مراجعه کنند. ما زمانی که به المپیک توکیو رفتیم، تیم هفتم 
دنیا بودیم و االن هم با وجود تغییراتی که داشتیم، در رده هشتم دنیا هستیم. تنها هشت 
تیم می توانند در المپیک پاریس شــرکت کنند و ما در حال حاضر شرایط خوبی برای کسب 
سهمیه المپیک داریم. به نظرم برخی  افراد دارند تشویش اذهان عمومی انجام می دهند». 
قربانی در پاسخ به این پرسش که با توجه به بحث انتخابات فدراسیون، جو متشنج است 
و فکر نمی کند که بهتر اســت ورزشــکاران درگیر این بازی های انتخاباتی نشــوند؟ گفت: 
«انتقادها دیگر دارد به سمت بی حرمتی و استفاده از الفاظ نامناسب می رود. به نظرم این 
انتقادها دیگر تخریب اســت. قبل از المپیک توکیو هم این بحث ها به وجود آمد. االن هم 
که تیم ما در آرامش است و تمام تمرکزش روی نتیجه گرفتن است، دوباره دارد این اتفاق 
رخ می دهد. اگر فدراسیون نمی تواند جلوی کسانی که باج می خواهند بایستد، اعالم کند تا 
خودمان از منابع ذی ربط دیگر وارد عمل شویم و از تیم خودمان دفاع کنیم. این انتقادهایی 
که مطرح می شود، دیگر تخریب است که آن  هم تخریب یک شخص نیست، بلکه تخریب 
تیم ملی یک کشــور است». سرمربی تیم ملی سابر در پاسخ به این پرسش که منظور این 
است که این نقدها به طور عمدی قبل از مسابقات مهم به تیم سابر وارد می شود تا تمرکز 

اخـبـار  بـرگـزیـده

ابالغ حکم نهایی شکایت النصر از  پرسپولیس
دادگاه داوری بین المللی ورزشی شکایت باشگاه النصر از پرسپولیس را رد کرد و دیگر 
این باشگاه سعودی حق هیچ گونه شــکایتی از نماینده ایران را ندارد. به گزارش ایسنا و 
به نقل از العرب الیوم، سرانجام دادگاه داوری ورزشی (CAS) بعد از دو سال و نیم حکم 
نهایی پرونده شــکایت النصر عربستان از پرســپولیس ایران را اعالم و ابالغ رسمی کرد. 
پس از چند مرحله به تعویق انداختن اعالم رأی، حکم نهایی در ارتباط با پرونده شکایت 
باشگاه النصر ابالغ شد. دادگاه داوری ورزشی درخواست غرامت باشگاه عربستانی را رد 

کرده است تا این پرونده به صورت کامل بسته شود.
النصر عربســتان در نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا در فصل ۲۰۲۰ در ضربات پنالتی 
برابر پرســپولیس شکســت خورد. بعد از بازی نماینده عربســتان بــه بهانه خریدهای 
غیرقانونی سرخ پوشــان از این تیم شــکایت کرد که البته هم کنفدراسیون فوتبال آسیا و 
هم کمیته اســتیناف این شکایت را رد کرد؛ با این حال باشگاه عربستانی به دادگاه داوری 
ورزشــی شکایت کرد که درخواست آنها در این دادگاه هم مورد قبول قرار نگرفت تا این 

پرونده در نهایت بعد از پروسه ای طوالنی مدت بسته شود.

۴ لژیونر بالتکلیف؛ ستاره هایی خارج از منظومه
در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان مهلت نقل وانتقاالت پنجره تابســتانی، هنوز برخی 

ستارهای فوتبال ایران تیم جدید خود را انتخاب نکرده اند.
بــه گــزارش فوتبال ۳۶۰، بــا توجه به اینکه فرصــت تیم ها برای فعالیــت در بازار 
نقل  وانتقاالت رو به پایان است، در روزهای گذشته از تعداد بازیکنان بالتکلیف موجود در 
بازار تابســتانه کاسته شده، به طوری که برای مثال وریا غفوری روز گذشته رسما از سوی 
فوالدی ها معارفه شد یا آیاندا پاتوسی که گمانه زنی های زیادی درباره آینده فوتبالی اش 
در ایران وجود داشــت، در فوالد ماندگار شد تا قرمزپوشان اهوازی سرنوشت دو بازیکن 

بالتکلیف بازار نقل وانتقاالت را سامان داده باشند.
سعید عزت اللهی، کریم انصاری فرد، مهدی قایدی و محمد نادری بازیکنانی هستند 
که هنوز آینده فوتبالی شان مشخص نیست و تیم جدیدشان را انتخاب نکرده اند. در بین 
این نفرات گفته می شود احتمال حضور عزت اللهی و قایدی در لیگ ایران وجود دارد  اما 

هنوز نقل وانتقال رسمی در این زمینه رخ نداده است.
عزت اللهی به درخواست مربی مورد عالقه اش پاسخ مثبت می دهد؟

هافبک دفاعی باتجربه تیم ملی فوتبال ایران که در لیگ روســیه سابقه همکاری با 
قربان بردیف را دارد، در روزهای گذشــته مورد توجه این سرمربی کهنه کار قرار گرفته و 
بردیف از عزت اللهی خواســته تا با حضور در تراکتور در فصل جدید در جمع شــاگردان 

این سرمربی قرار بگیرد.
عزت اللهی بعد از توافق با مدیران وایله برای جدایی از این تیم دانمارکی، روز گذشته 
به کشور ترکیه سفر داشت و برخی گمانه زنی ها حاکی از نهایی شدن انتقال او به تراکتور 
اســت. البته در  این  بین گفته می شــود هافبک تیم ملی ایران پیشنهادی را از لیگ ترکیه 
دریافت کرده و با توجه به فصل منتهی به جام جهانی به دنبال تداوم حضور در خارج 
از فوتبال ایران است و می خواهد به عنوان لژیونر کار خود را پیش ببرد و در صورت عدم 

توافق با تیم ترکیه ای قراردادش با تراکتور را نهایی می کند.
کاپیتان تیم ملی در  راه لیگ قبرس؟

کریم انصاری فرد، کاپیتان باتجربه تیم ملی ایران، در روزهای گذشته در مسیر خروج از 
باشگاه یونانی قرار گرفته و آنچه مشخص است این است که در فصل جدید رقابت های 
باشــگاهی در تیم آِاک آتن حضور نخواهد داشت. انصاری فرد در شرایطی از تیم یونانی 
جدا شده که شایعات متعددی درباره حضور او در لیگ ایران و بازی در تیم هایی همچون 
تراکتور و پرسپولیس مطرح شده اما گویا انصاری فرد قصد بازگشت به لیگ ایران را ندارد 

و به دنبال تداوم حضور در فوتبال اروپاست.
انصاری فرد در روزهای گذشته با چند تیم از قبرس وارد مذاکره شده و رایزنی ها برای 
انتقال احتمالی او به رقابت های باشــگاهی این کشور در حال انجام است و دور از ذهن 
نیســت که مهاجم تیم ملی فوتبال ایــران در فصل آینده رقابت های لیگ قبرس حضور 
داشته باشد. البته گفته می شود کریم انصاری فرد از لیگ یونان هم پیشنهادهایی را دارد 
و هنوز تصمیم نهایی خود را برای انتخاب مســیر جدیــد در دوران فوتبالی اش نگرفته، 
اما آنچه مشخص اســت این است که او در نقل وانتقاالت تابستانی جاری به لیگ ایران 

بازنمی گردد.
قایدی، شاگرد مجیدی می شود یا به استقالل برمی گردد؟

مهــدی قایدی، پدیده جوان ســابق اســتقالل، یکی دیگر از چهره هــای ویژه و البته 
بالتکلیف بازار نقل وانتقاالت تابســتانی است. قایدی همراه تیم شباب االهلی به اردوی 
پیش فصل در صربســتان نرفته تا به نوعی مشخص شود ژاردیم عالقه ای به همکاری با 
مهاجم ایرانی تیمش ندارد و او باید برای ادامه مسیر فوتبالی خود به دنبال انتخاب تیم 
جدیدی باشد. قایدی با قراردادی پنج ساله به شباب االهلی پیوسته و مسیر دشواری برای 
جدایی دارد و با توجه به قرارداد بلندمدتی که با باشگاه اماراتی به امضا رسانده، به دنبال 
جدایی قرضی از این تیم اســت. االتحاد کلبا با هدایت فرهاد مجیدی جدی ترین مشتری 
مهدی قایدی اســت، اما هنوز توافقات برای انتقال او به جمع شاگردان مجیدی نهایی 

نشده تا قایدی بالتکلیف ماند.
هواداران اســتقالل در روزهای گذشته تمایل خود به حضور دوباره مهدی قایدی در 
تیم شان را نشان داده اند و از سوی دیگر ریکاردو سا پینتو هم درخواست بررسی وضعیت 
قایدی را داشــته، اما گویا این بازیکن تمایلی به بازگشت به لیگ ایران ندارد و قصد دارد 

خارج از کشور فوتبال خود را دنبال کند.
نادری و رؤیای لژیونر ماندن

مدافع چپ سابق استقالل و پرسپولیس در بازار نقل وانتقاالت هنوز مقصد جدید خود 
را انتخاب نکرده است. نادری فصل گذشته در لیگ ترکیه به میدان رفت و روزهای خوبی 
را با آلتای اســپور تجربه نکرد و همین مسئله باعث شده تا او برای انتخاب تیم خارجی 
جدیدش با وسواس بیشتری کار را پیش ببرد و هنوز با وجود دریافت پیشنهادهایی از چند 

باشگاه اروپایی، محمد نادری تصمیم نهایی خود را نگرفته است.
نادری که مدعی شده در لیگ ایران فقط برای استقالل بازی خواهد کرد، درخواستی 
را هم از ســوی مدیران اســتقالل برای حضور در جمع آبی پوشان نداشته است. هر چند  
هواداران اســتقاللی درخواســت جذب نادری را دارند، اما سا پینتو معتقد است با توجه 
به حضور جعفر ســلمانی و ابوالفضل جاللی، ترافیک ســمت چپ خط دفاعی آبی ها 
باالست و همین مسئله باعث شده تا نادری جایی در تفکرات سا پینتو نداشته باشد و در 

تالش برای تداوم دوران لژیونری خود است.

تیــم را بر هم بزند و بازیکنان نتوانند نتیجه بگیرند؟ گفــت: «بله». اتفاق عجیب تر در این 
زمینه این است که اعضای تیم سابر هم ظاهرا علیه یکدیگر شده و با طعنه و کنایه درباره 
اتفاقات پیش آمده در آستانه انتخابات شمشیربازی صحبت می کنند. اینجا مشخصا نگاه ها 
متوجه پست مجتبی عابدینی، شمشیرزن با سابقه تیم ملی است که در اردوی اخیر دعوت 
نشد. مجتبی عابدینی، ملی پوش پیشین سابر، مطالبی را مطرح کرد مبنی بر اینکه تاکنون 
اطالع نداشته در شمشــیربازی چه می گذرد و زمانی که مشغول عرق ریختن روی پیست 
بوده اســت، چه کسانی از این نمد برای خودشــان کاله دوخته اند و از این پس می خواهد 
وارد عمل شــود و برای اصالح امور بجنگد. پس از این صحبت های عابدینی، ملی پوشان 
سابر به صورت مشترک در صفحه اجتماعی خود واکنش هایی نشان دادند. علی پاکدامن، 
فرزاد باهر، محمد فتوحی و محمد رهبری با کنایه به صحبت های عابدینی عنوان کردند: 
«کسانی از افشــاگری حرف می زنند که اگر افشاگری شود، رسوای عالم خواهند شد». این 
موارد منهای طعنه و کنایه هایی اســت که سرمربیان دو تیم سابر و اپه به یکدیگر زده اند. 

نکته عجیب همه این اتفاقات سکوت فدراسیون است.
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