پنجمی رتبه بدی نیست؛ هدف اصلی ما قهرمانی آسیاست

تیــم ملی والیبــال جوانان ایران در رقابت برای کســب عنوان پنجمی
مقابل پاکستان قرار گرفت و موفق شد این تیم را شکست دهد .تیم ملی
بزرگساالن پاکســتان که در دور مقدماتی نیز با نتیجه سه بر یک مقابل
جوانان ایران شکســت خورده بود در این بازی ،با نتیجه ســه بر صفر و
امتیازهای ( 25بر  25 ،18بر  16و  26بر  )24مغلوب شــاگردان غالمرضا
مومنیمقدم شــد .غالمرضا مومنی مقدم ،سرمربی تیم ملی جوانان بعد از
این مســابقه گفت :در جام کنفدراســیون مردان آسیا کشورها با تیمهای

بزرگساالنشــان شــرکت کرده بودند و ایران با تیم ملــی جوانان در این
رقابتهــا حضور یافت .رتبه پنجم را کســب کردیم و به نظرم به اهداف
مد نظر خود در این تورنمت دســت پیدا کردیم.در این مسابقات بازیکنان
جوان ایران را با ملیپوشان با تجربهتر و بزرگتر از خودشان محک زدیم
و خدا را شــکر میکنم که عملکرد خوبی در این مســابقات داشتند .این
جوانان باید در مسابقات و میادین بینالمللی بیشتری شرکت کنند و قطعا
حضور در تورنمنتهای این چنینی میتواند به رشد بیشتر بازیکنان جوان

والیبال ،کمک کند.سرمربی تیم ملی جوانان ایران با اشاره به کسب مقام
پنجمی ایران در مســابقات جام کنفدراسیون آسیا عنوان کرد :کسب رتبه
پنجمی با حضور یازده تیم در این مسابقات ،جایگاه بدی برای ملیپوشان
جوان کشورمان نیســت .چهار تیم اول از جمله چین ،ژاپن و کرهجنوبی
قطع ًا از جوانان ایران بهتر بودنــد .تیم بحرین هم متفاوت تر و متمایزتر
از ســالهای گذشته در این مسابقات حاضر شده بود و در نهایت به دیدار
ردهبندی رفت.

 4ورزشی
وقتی رضا شــکاری در مسابقه گلگهر و تراکتور پاس تبریزی
را به زیبایی وارد دروازه محمدرضا اخباری کرد خبر نداشــت که
یکی از مهمترین گلهای زندگی حرفهای ســرمربی تیمش را
وارد دروازه حریفــان میکند .این گلی بود که آمار حرفهای امیر
قلعهنویی را به  1002امتیاز از  552بازی رساند.
قلعهنویی تا قبل از آغاز لیگ بیست و دوم  999امتیاز از حضور
در رقابتهای لیگ به دســت آورده بــود و حاال تبدیل به اولین
مربی تاریخ فوتبال ایران میشود که از دیوار هزار عبور میکند.
کسب امتیازی ناشی از نشســتن روز نیمکت تیمهای استقالل
اهواز ،استقالل ،مس کرمان ،سپاهان ،تراکتور ،ملوان و گلگهر.
نکته جالب درباره قلعهنویی حضور ســهبارهاش در اســتقالل،
حضور دوبارهاش در سپاهان و دوبار تجربه مربیگری در تراکتور
است؛ سه تیمی که بیشترین امتیاز خود را در تاریخ حیاتشان با
قلعهنویی به دست آوردهاند.
او حاال در ســومین فصل حضور در تیم گلگهر که به صورت
طبیعــی نبایــد در میان مدعیــان لیگ برتر باشــد روند مثبت
امتیازگیری خود را حفظ کرده و در دو ســال گذشته در رتبههای
پنجم و چهارم جدول ایســتاده است .اگرچه شاید اگر او در یک
تیم مدعی ســرمربی بود این رکــورد را زودتر از اینها میزد .با
ایــن حال در گلگهر هم قلعهنویی بر همان منوال کار میکند و
میانگین امتیازگیری او در این دو فصل به عالوه یک بازی (1.6
امتیاز) بوده اســت که نزدیک به معــدل امتیازگیری این مربی
یعنی ( 1.8امتیاز) اســت؛ که البته اگر هفت امتیاز کســر شده
از گلگهــر را هم در این محاســبه بیاوریم میانگین امتیازگیری
قلعهنویی در گلگهر ( 1.7امتیاز) میشود.
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ژنرال در هزارتوی تاریخ فوتبال ایران

اولین تجربه لیگ برتری امیر قلعهنویی در تیم اســتقالل اهواز
و در لیــگ دوم حرفهای رقم خورده اســت و آخرین امتیاز او
نیز روز گذشــته در بازی گلگهر و تراکتور به دست آمد .در این
بین او تجربیاتی را از ســر گذرانده کــه در تاریخ فوتبال ایران
بی همتاســت .او که روز گذشته در نشست مطبوعاتیاش دوباره
چاشنی اعتراض را به صحبتش اضافه کرده و با اشاره به شرایط
میزبانی جام جهانی قطر از کندی کار و توســعه در ایران انتقاد

میکرد در دومین هفتــه از رقابتهای لیگ برتر مقابل یکی از
جوانهای لیگ (محمد ربیعی) میایســتد تا اولین دربی استان
کرمــان را در فصل جدیــد برگزار کند؛ اســتان برخورداری که
قلعهنویی پیش از این یکبار یک تیم بحرانزدهاش را از ســقوط
نجات داد و در لیگ حفظ کرد؛ اولین شــغلی که او بعد از پایان
کارش در تیم ملی قبول کرد .در حالی که مهمترین حســرت او
نیز متوجه همین دوران است .زمانی که انتظار داشت بعد از حذف

از جام ملتهای آســیای  2007در ضربات پنالتی و بدون باخت
در ســمت خودش باقی بماند ولی فضای رسانهای آن روزهای
ایــران قلعهنویی را پس زد تا تیم ملی ایــران بعدا با انتخاب دو
مربــی (دایی و قطبی) از صعود به جام جهانی  2010بازبماند .در
حالی که شــاید ادامه کار امیر باعث حضور ایران در جام جهانی
آفریقای جنوبی میشد.
در آن صــورت اگرچه ممکن بود هنوز بــه امتیاز هزار در لیگ
ت
برتر نرسیده باشــد ،اما قطعا اگر از او درباره بزرگترین حسر 
زندگیاش بپرســید او احتماال به دوران نه چندان بلند حضورش
در تیم ملی اشــاره خواهد کرد و حاال شــاید امیر چیز دیگری را
نشــان کرده ،شــاید حضور در یک تیم خارجی و مربیگری در
گوشــه دیگری از جهان آن طور که همیشه میخواسته و از خود
انتظار داشته است.
*از مربیان با تجربه و نامداری که در طول ســالیان کاری قلعه
نویی ،مقابــل او قرار گرفتهاند چندتایــی از دنیا رفتهاند که می
شود به نامهایی مثل منصور پورحیدری ،ناصر حجازی و محمود
یاوری اشاره کرد.
در بین باشــگاههایی که امیر قلعه نویی در آنها مشغول به کار
بوده نیز ملوان متفاوت از ســایرین اســت .البته این سرمربی با
تجربه تنها دو مســابقه از جایگاه وی آی پی باالی سر ملوان
بوده و بعد از آن تصمیم به جدایی از جمع انزلیچیها گرفت.
شاید بد نباشــد به اسامی دســتیارانی که قلعه نویی در دوران
کاری خود ،در این دو دهه داشته نیزاشاره کنیم .از کریم بوستانی
که همراه او در بســیاری تیمها بوده تــا چهرههایی نظیر صمد
مرفــاوی ،حمید بابازاده ،اقبالی ،کریم قنبری ،مجید صالح و امیر

طیری .حاال هم ســعید الهویی چند سالی میشود که مرد مورد
اعتماد امیر قلعهنویی به شمار میرود.
قویترین تیم قلعهنویی در ســالیان مربیگری نیز سپاهان است
که در سال دوم به صورت بالمنازع به قهرمانی لیگ ایران رسید.
تیمی که با حفظ قلعه نویی میتوانست قهرمان آسیا هم بشود.
*بخشــی از عالقه قلعهنویی در فوتبال به داشتن هافبکهای
طــراح و فکور بوده اســت و تعداد زیادی از ایــن بازیکنان در
ســالهای مختلف با وی کار کردهاند؛ از مجتبی جباری و محرم
نویدکیا گرفته تا فابیو جانواریو ،سروش رفیعی و ...
جمعی از مهمترین گلزنان لیگ ایران نیز شــاگردان امیر قلعه
نویی بودهاند از رضا عنایتی ،علی ســامره تا ابراهیم توره ،عماد
رضا ،مهدی سیدصالحی ،فرزاد حاتمی ،رسول خطیبی ،کیروش
استنلی و...
پر افتخارترین سرمربی تاریخ لیگ برتر با پنج قهرمانی و چهار
نایب قهرمانی
*پانصد و پنجاه و دو بازی با هزار و دو امتیاز
بیشترین امتیاز استقالل ،ســپاهان ،تراکتور ،گل گهر در تاریخ
لیگ برتر با امیر قلعه نویی بوده است .از این  402 ، 1002امتیاز
در استقالل بوده است
بیشترین امتیازی که مقابل یک مربی گرفته از میثاقیان گرفته
که سی امتیاز بوده است.
امیر قلعهنویی بیشترین امتیاز را مقابل سایپا گرفته که  66امتیاز
بوده است.
نفر دوم در رده بندی مربیان مجید جاللی با  502امتیاز است و
با امیر قلعه نویی  ۵۰۰امتیاز فاصله دارد.

اخبار کوتاه
سیاوش یزدانی از خدمت معاف شد

یزدانــی که از اوایل نیم فصــل دوم لیگ برتر به خدمت
سربازی مشــمول شد و به اجبار اســتقالل را ترک کرد،
بعد از چند ماه دوندگی و تالش ســرانجام معافی گرفت.
ایــن مدافع بعد از جدایی از اســتقالل به ملوان رفت اما
چندروز بیشــتر در تمرینات این تیم شــرکت نکرد و حتی
یک دقیقه هم در لیگ یک برای این تیم به میدان نرفت.
یزدانی طی ماه های گذشــته با هیــچ تیمی تمرین نکرد
و عضــو تیمی نبود و فقط در مراســم های پادگان انزلی
حاضــری خود را می زد تا روزهای خدمت را بگذراند.
در تمــام این ایام اما این بازیکــن باتجربه برای معافیت
از خدمت ســربازی تالش کرد و حاال باالخره موفق شــد
تاییدیه معافیت خود را از ســازمان نظــام وظیفه دریافت
کند.
ســیاوش چند روز قبل به تمرینات ملــوان رفته بود اما در
نهایت مازیار زارع ســرمربی انزلیچی هــا نامه عدم نیاز او
را به باشــگاه داد تا وضعیتش نامشخص شود.در نهایت اما
این بازیکن که بــرای گرفتن کفالت پدرش اقدام کرده بود،
توانست معافی خود را دریافت کند.
با توجه به این اتفاقات ســیاوش یزدانــی که از قراردادش
با اســتقالل یک و نیم فصل باقی مانــده ،بازیکن این تیم
محســوب میشــود و برای تعیین تکلیف خود باید به سراغ
مدیران باشــگاه برود .از ســوی دیگر لیســت بزرگساالن
اســتقالل کامال پر شــده و وضعیت او نامشخص است .در
صورتی که سیاوش بخواهد به اســتقالل برگردد ،باید یک
بازیکن از لیست خارج شود.
بایــد منتظر ماند و دیــد در نهایت یزدانی کــه از خدمت
سربازی رها شده چه سرنوشتی پیدا خواهد کرد.

آغازتستپزشکیمهاجمهلندیپرسپولیس

یورگن لوکادیا که روز گذشــته وارد ایران شد ،امروز تست
پزشــکی خود را آغاز کرده و با تکمیل مراحل برای امضای
قرارداد به باشگاه پرسپولیس خواهد رفت.
حقیقت ،پزشک پرسپولیس در این باره گفت :تست پزشکی
بازیکن هلندی را از صبح امــروز آغاز کردهایم .البته طبیعی
اســت که جواب مواردی چون آزمایش خون با صرف زمان
معلوم میشود.
وی همچنیــن درباره آخرین وضعیت پزشــکی بازیکنان
تیم ادامــه داد :وحید امیری که همچنــان روند کار خود
را دنبال میکند ولی در مــورد حامد پاکدل باید بگویم او
در تمرینــات این هفته به طور کامــل در اختیار کادر فنی
قرار میگیرد

شوک به داوری؛
ناظمیجامملتهاراازدستمیدهد!؟

چنــدی پیش خبــر دعــوت  AFCاز داوران ایرانی برای
قضاوت در مرحله نهایی جام ملتهای فوتســال مردان آسیا
رسانهای شد.
گالره ناظمی ،زری فتحی و ابراهیم محرابی افشــار  ۳داور
بین المللی فوتســال بــرای قضاوت در مرحلــه نهایی این
مسابقات از سوی  AFCابالغیه دریافت کردند تا بار دیگر
شــاهد قضاوت داوران زن ایرانی در مســابقات برون مرزی
برای مردان باشیم.
اما درســت چنــد روز پس از این خبــر ،گالره ناظمی داور
ُپرافتخار ایرانی که مســئول برگزاری لیگ برتر فوتبال زنان
ایران نیز هســت در تمرین دچار آســیب شد تا حضور او در
مسابقات آسیایی در هالهای از ابهام قرار بگیرد.
ناظمی ضمن تأئید این خبــر در خصوص وضعیت عمومی
خــود گفت :بعد از پیچ خوردن پایم در تمرین ،نازک نی پای
راستم دچار ترک شد و با تجویز دکتر باید حدود  ۴هفته پای
راســتم در گچ بماند ،بعــد از آن دوران فیزیوتراپی را خواهم
گذراند و امیدوارم که مســابقات جام ملتهای مردان آسیا را
از دست ندهم.
گفتنی اســت مرحله نهایی جام ملتهای مردان آســیا به
میزبانی کشــور کویت و با حضور ایــران از  ۲۵مهرماه آغاز
خواهد شد

باقری :با  23سال سن در پیکان
مسن محسوب میشوم!

پیکان موفق به شکست ملوان در هفته اول از رقابتهای لیگ برتر شد تا شروع خوبی
در این مسابقات داشته باشد .منصور باقری هافبک وسط خودروسازان یکی از بازیکنان
موثر در این پیروزی بود و توانست انتظارات کادرفنی را برآورده کند.
باقری درباره برد تیمش مقابل ملوان در هفته نخســت گفت:بازی اول همیشه سخت
است ،چون تیمها تازه از شرایط بدنسازی بیرون آمدهاند ،در شرایط ایدهآلی نیستند .خدا
را شکر با آنالیزی که آقای حسینی روی حریف انجام داد ،تمام نکات فنی را می دانست
و به همین ســبب کار ما آسانتر شد .ما روی دفاع و ضد حمله کار کرده بودیم و روی
یک توپ گیری گل اول را زدیم.
او ادامه داد :چند موقعیت در نیمه اول داشــتیم که گل نشــد ولی در نیمه دوم بازی
پایاپای بود .وقتی تیم یــک گل میزند ،ناخودآگاه عقب میرود و ما هم عقب رفتیم و
دل به ضدحمله بستیم .در ضد حمله میتوانستیم گل بزنیم ،خودم یک توپگیری انجام
دادم و شوت هم زدم ولی به باالی دروازه رفت .مهم این است که بردیم و اولین بازی
را با قدرت شروع کردیم .انشااهلل در ادامه راه خدا کمک کند و بهتر از اینها باشیم.
هافبک پیکان ادامه داد :زحمات بچهها بود و آنها در این راه به من کمک کردند .چند
تا توپگیری و دوندگی خوب داشتم ،مهم برد بود و عملکرد فردی خیلی اهمیت ندارد.
این بازیکن  ۲۳ساله که با وجود سن کم از باتجربههای پیکان محسوب میشود ،گفت:
بازیکنان با تجربه هم داریم .ابراهیم صالحی ،بهروز نوروزیفرد ،کرمانشــاهی ،مجتبی
حقدوست و ...ما چند سالی است در لیگ برتر هستیم و بچههای جوان زیادی هم سال
گذشته و هم امسال به ما اضافه شدند و بین آنها من با تجربه محسوب می شوم.

طلسم  ۵۶ساله شکست؛
تاریخسازی زنان ایران

پنجمین دوره بازیهای همبســتگی کشورهای اسالمی از  18تا  27مردادماه در شهر
قونیه کشور ترکیه برگزار میشود و تیم ملی والیبال زنان ایران برای نخستین بار در این
مســابقات شرکت کرده است.شاگردان کمپدلی در نخستین دیدار برابر ازبکستان سه بر
یک حریف را شکست داده و در دومین دیدار به مصاف ترکیه رفتند .در این دیدار که با
توجه به ســه امتیازی بودن دو تیم از حساسیت باالیی برای تعیین سرگروه مرحله نیمه
نهایی برخوردار بود ،تیم میزبان با بهرهگیری از تشــویق پرتعداد تماشاگران موفق شد
تالش ملیپوشان را متوقف کرده و در ست نخست  25بر  20پیروز میدان باشد .در ست
دوم و سوم ترکیه با عملکرد بهتر و امتیاز  25بر  15و  25بر  17نتیجه را به نفع خود به
پایان رساند.تیم ملی والیبال زنان ایران امروز در مرحله نیمه نهایی مسابقات کشورهای
اسالمی مقابل آذربایجان قرار گرفت .شاگردان الساندرا کمپدلی در این مسابقه عملکرد
درخشانی از خود ارائه داده و با نتیجه  1-3حریف قدرتمند خود را شکست دادند و راهی
فینال مسابقات کشورهای اسالمی شدند .شاگردان الساندرا کمپدلی که در ست دوم این
دیدار  25بر  18مغلوب جمهوری آذربایجان شــدند ،در ستهای اول ،سوم و چهارم به
ترتیب با امتیازهای  25بر  25 ،18بر  16و  25بر  22به پیروزی رســیدند تا مدال نقره
و نایب قهرمانی این تیم قطعی شــود و فردا (دوشنبه  24مرداد) برای مقام قهرمانی به
میدان بروند.آخرین مدال تیم ملی والیبال زنان ایران در مســابقات رسمی در بازیهای
آســیایی ســال  1966به رنگ برنز به دست آمد تا طلسم  56ساله این تیم برای کسب
مدال با صعود به دیدار نهایی بازیهای همبســتگی کشورهای اسالمی شکسته شود و
شاگردان کمپدلی به نخستین مقام این تیم بعد از انقالب دست یافتند.

ادعای جنجالی ماجدی؛
پیشنهاد میزبانی به  AFCمیدهیم!

یکی از اتفاقات عجیب رخ داده از سوی کنفدراسیون فوتبال آسیا،
عدم برنامهریزی برای برگزاری مسابقات جام ملتهای فوتسال زنان
آسیا بوده اســت؛ تورنمنتی که تیم ملی ایران در دو دوره پایانی آن
توانســت عنوان قهرمانی را از آن خــود کند تا ملکههای ایرانی به
عنوان قهرمان آســیا ،دستاورد مهمی را به آلبوم افتخارات فوتسال
زنان ایران اضافه کرده باشند .کنفدراسیون فوتبال آسیا تا سال 2025
ریز برنامههای خود را اعالم کرده اما خبری از برگزاری جام ملتهای
فوتسال زنان آسیا نیست؛ تورنمنتی که آخرینبار در سال  2018به
میزبانی کشــور تایلند برگزار شــد و پس از آن قرار بود رقابتها در
سال  2020به میزبانی کشور کویت به انجام برسد اما شیوع گسترده
پاندمی کرونا معــادالت را تغییر داد و حاال همگان در انتظار تعیین
تکلیف موعد جدید مســابقات از ســوی  AFCهستند .میرشاد
ماجدی ،سرپرســت فدراســیون فوتبال ،در حاشیه مراسم افتتاحیه
دوره دانش افزایی استعدادیابان فوتسال نسبت به عدم برنامهریزی
کنفدراســیون فوتبال آسیا واکنش نشــان داد و گفت« :متاسفانه
امسال در تقویم کنفدراسیون فوتبال آسیا مسابقات فوتسال بانوان
دیده نمی شــود و نمی دانم که چرا این رقابتها لغو شده است که
جای تاسف دارد .نامهنگاری الزم در این زمینه صورت گرفته اما به
ســرانجامی نرسیده است ».ماجدی یک ادعای جنجالی هم مطرح
نمــود .او با اعالم کاندیداتوری ایران برای میزبانی از جام ملتهای
فوتسال زنان آسیا ،توضیح داد« :قصد داریم به کنفدراسیون فوتبال
آسیا پیشــنهاد میزبانی ایران در مسابقات جام باشگاههای فوتسال

بانوان آســیا را بدهیم و بدون شک تمام تالش خود را در این زمینه
خواهیــم کرد ،هرچند میدانیم به دلیل تحریمها هزینه برگزاری را
پرداخــت نمیکنند اما این رویداد برای ما اهمیت دارد و از برگزاری
آن حمایت می کنیم ».در سالیان گذشته کنفدراسیون فوتبال آسیا
میزبانی مسابقات باشگاهی را هم در سطح قاره از کشور ایران گرفت
و حتی برخی دیدارهای تیم ملی هم در کشور ثالث برگزار میشد که
عمدهترین دالیل آن ،عدم وجود زیرساخت کافی و البته مشکالتی
چون ورود زنان به ورزشــگاهها بود؛ در نقطه مقابل برای میزبانی از
مسابقات فوتسال زنان ،دو شرط مهم وجود زیرساختهای کافی و
الزم برای برگزاری جام ملتهای فوتسال زنان آسیا و امکان حضور
مردان در سالن مسابقات است.

تغییر موضع میالد عبادیپور
بعد از مصاحبه جنجالی

تیم ملی والیبال ایران برای حضور در مســابقات جام واگنر ایران را به مقصد لهستان ترک
کرد .طی روزهای اخیر والیبال ایران با حواشــی غیر منتظره ای دســت و پنجه نرم کرده و
انصراف سید محمد موســوی از حضور در قهرمانی جهان دلیل اصلی آن بوده است.میالد
عبادی پور که بعد از موســوی از برخی شــرایط انتقاد کرده بود در جدیدترین مصاحبه اش
با سایت فدراســیون والیبال گفت :شرایط خوب و مناسبی داریم و آماده مسابقات قهرمانی
جهان هستیم؛ مسابقاتی که تیمها با قدرت بیشتری در این تورنمنت حاضر میشوند.آماده
شدیم تا بازیهای خوبی که در لیگ ملتها داشتیم ،ادامه دهیم و تالش میکنیم بهترین
نتیجه را کســب کنیم .تمام بازیکنان در تمرینات از جان و دل مایه گذاشتند چون میدانیم
وارد چه تورنمنت سختی میشویم و این مسابقات بسیار متفاوت از لیگ ملتهاست .کاپیتان
تیم ملی والیبال در ادامه درباره بحثهای مطرح شده در خصوص نواقص فدراسیون والیبال،
گفت :همانطور که میدانید فدراسیون نواقصی داشت و البته تمام فدراسیونها در کل دنیا
نواقصی دارند .دلیل تاکید ما این بود که دوست داشتیم این نواقص وجود نداشته باشد تا با
بهترین شرایط وارد هر تورنمت شویم .البته برای مسابقات قهرمانی جهان با مدیریت خوب
دکتر داورزنی و بهروز عطایی نواقص بسیار کم تر شده است و تیم به گونهای پشتیبانی شده
که با بهترین شــرایط عازم مسابقات قهرمانی کشور میشود .عبادی پور ادامه داد :این تیم
میتواند یکی از بهترین اتفاقات برای والیبال ایران باشد .ورزش برد و باخت دارد و در زمین
مسابقه ممکن است خیلی چیزها اتفاق نیافتد اما همین که آقای داورزنی تصمیم میگیرد که
این نواقص فدراسیون را برطرف کند امتیاز بزرگی برای والیبال ایران است و میتواند برای
آینده والیبال ایران هم اتفاق خوبی بسازد تا در آینده شاهد تیمی پرقدرت از کشورمان باشیم.

کدام بازیکن از لیست
استقالل خارج میشود؟

بعد از کش و قوسهای فراوان سیاوش یزدانی موفق شد معافیت
دائم خود از خدمت ســربازی را دریافت کند .این مدافع باتجربه که
در ماههای گذشته سرباز نیروی دریایی ارتش بود ،از حدود یک ماه
پیش برای دریافت کفالت پدرش اقدام کرد و در نهایت امروز تاییدیه
معافیت خود را گرفت .یزدانی قرار اســت بــه انزلی برود و با انجام
مراحل اداری رسما معافیت خود از سربازی را بگیرد.
نکته مهم درباره ســیاوش یزدانی مقصد آینده او در فوتبال ایران
است .مدافع سابق تیم ملی زمانی که از استقالل جدا شد ،یک فصل
و نیم دیگر با این تیم قرارداد داشت و حاال با توجه به دریافت معافیت
بازیکن آبی ها محسوب میشود.
مســئوالن اســتقالل که در اوایل نقل و انتقاالت امید زیادی به
بازگشــت یزدانی به جمع نفرات خود داشتند اما با جلو رفتن زمان
از معافیت این بازیکن ناامید شدند و اقدام به جذب بازیکنان پرتعداد
کردند .حاال کار به جایی رســیده که لیســت بازیکنان بزرگســال
استقالل با حضور  20بازیکن بسته شده و عمال جایی برای بازگشت
یزدانی وجود ندارد.
این در حالی اســت که بدون شک استقالل از ستاره سابق خود به
ســادگی نمیگذرد و به احتمال زیاد شاهد بازگشت او به لیست آبی
ها خواهیم بود .البته که در این شرایط نام یک بازیکن باید از لیست
استقالل خارج شود .به همین خاطر و به احتمال فراوان شاهد جدایی
یک نفر از جمع نفرات ریکاردو ساپینتو طی روزهای آینده خواهیم
بود تا جا برای یزدانی باز شود.

اســتقالل حاال به غیر از یزدانــی در مرکز خــط دفاعی ،رافائل
ســیلوا ،عارف غالمی ،روزبه چشــمی ،محمدحســین مرادمند و
سیدمحمدحســینی را در اختیار دارد که این تعداد دفاع وسط برای
یک تیم چندان معقول نیست .به همین خاطر به نظر میرسد یکی
از محتمل ترین گزینه ها برای جدایی از استقالل حسینی باشد.
این در حالی اســت که باشگاه اســتقالل هیچ واکنش رسمی به
موضوع جدایی یکی از بازیکنان برای بازگشت یزدانی نداشته است.
حاال که گمانهزنی ها در خصوص جدایی یک بازیکن زیاد شده ،به
نظر میرسد ساپینتو و مدیران استقالل باید هرچه سریعتر تصمیم
خود را در این باره بگیرند و نام بازیکنی که قرار اســت تیم را ترک
کند ،به رسانهها بدهند.

