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گروه ورزشی- با پیوستن روزبه 
چشــمی به استقالل، حاال خیال فرهاد 
مجیــدی بابت خط هافبک این تیم در 
فــاز دفاعی راحت تر شــده و مدیران 
آبی پوشــان در پی استخدام بازیکنان 
خارجی مدنظر سرمربی این تیم هستند. 
بازیکنانی که به نظر می رسد باالی 23 
ســال بوده و بدین شکل لیست آبی ها 

دچار تغییراتی می شود.
مطابق قوانین لیگ برتر، هر تیمی 
قادر به جذب 20 بازیکن بزرگســال 
اســت. ضمن اینکه تیم ها 4 ســهمیه 
بازیکن زیر 25 سال دارند به شرطی که 
این بازیکن قبل از اینکه وارد محدوده 
23 تا 25 سالگی شود، عضو همان تیم 
بوده باشد. متین کریم زاده بهترین مثال 
برای این مورد است. او متولد تیر ماه 77 
است و اکنون 23 سال و 3 ماه سن دارد 
در نتیجه از فهرســت بازیکنان زیر 23 

سال خارج می شود.
از آنجایی که مالک سازمان لیگ 
برای سهمیه های زیر 23 سال متولدین 
11 دی 1377 تا 11 دی 1379 است، در 
نتیجه این بازیکن از فهرست سهمیه زیر 
23 ســال خارج شده و چون فصل قبل 
در استقالل عضویت داشته، در نهایت 

می تواند جزو سهمیه زیر 25 سال نامش 
ثبت شــود و جایی را در بین بازیکنان 

بزرگسال پر نمی کند.
در حــال حاضر، اســتقالل 19 
بازیکن به نام های: سیدحسین حسینی، 
رشید مظاهری، محمدحسین مرادمند، 
سیاوش یزدانی، محمد دانشگر، عارف 
آقاســی، مهــدی مهدی پــور، احمد 
موســوی، وریا غفوری، بابک مرادی، 
روزبه چشــمی، آرمان رمضانی، سعید 
مهری، امیرارســالن مطهــری، آرش 
رضاوند، زبیر نیک نفس، امین قاسمی 
نژاد، ابوالفضل جاللی و جعفر سلمانی 
را در لیســت بزرگساالن خود داشته و 
در نتیجــه این تیم تنها یک جای خالی 
در لیست بازیکنان بزرگسال خود دارد.

ابوالفضل جاللی متولد 5 تیر 1377 
اســت و او نیز همچون کریم زاده 23 
سال و 3 ماه سن دارد. از آنجایی که این 
بازیکن برخالف کریم زاده سال قبل با 
آبی ها قراردادی نداشته، در نتیجه نمی 
تواند جزو سهمیه زیر 25 سال قرار گیرد 
و نام او در لیســت بزرگساالن درج می 
شود. محمدرضا آزادی وضعیت بهتری 
نسبت به جاللی دارد. او متولد شهریور 
1378 است و نامش در سهمیه زیر 23 

سال درج می شــود. در این میان سینا 
خادمپور وضعیت جالبی دارد. او متولد 
20 دی 1375 اســت و برای ســازمان 
لیــگ، متولدیــن 11 دی 1375 مبدا 
فهرست زیر 25 ساله هاست. در نتیجه 
او بخاطر اینکه 9 روز دیرتر به دنیا آمده، 
مشکلی بابت حضور در لیست زیر 25 
ساله ها ندارد و سهمیه بزرگساالن را پر 
نمی کند. رضــا آذری و عارف غالمی 
نیز در لیســت زیر 25 ساله ها هستند. 
سبحان خاقانی به همراه علیرضا رضایی 
و امیرحسین حسین زاده نیز سهمیه زیر 
23 سال بوده و فردین رابط در کنار سینا 
سعیدی فر و امیرعلی صادقی بازیکنان 

سهمیه زیر 21 سال به حساب می آیند.
در نتیجه اســتقالل برای جذب 2 
یا 3 بازیکن خارجی، نیازمند خروج از 
لیست تیم بزرگساالن خود است. فرهاد 
مجیدی روز گذشته در مصاحبه با رسانه 
رسمی باشگاه استقالل اعالم کرد که این 
تیــم 3 بازیکن خارجی جذب می کند 
که 2 نفر آنهــا در این هفته وارد تهران 
شــده تا مذاکرات خود را نهایی کنند. 
گفته می شود این بازیکنان در سه پست 
خط حمله، خط میانی و مدافع راست 
هستند. در حال حاضر آبی ها تنها یک 
جای خالی برای این بازیکنان خارجی 
دارند و به ازای جذب هر بازیکن جدید 

دیگر، باید شاهد جدایی یکی 
از 19 بازیکن بزرگســال آبی 
ها باشــیم مگر اینکه بازیکنان 

خارجی جذب شده، زیر 
23 سال باشند.

در حال حاضر و 
بزرگساالن  لیست  در 
استقالل، محتمل ترین 
نام بــرای جدایی در 
پست هافبک دفاعی 

است. بازیکنی که پس 
از جذب روزبه چشــمی و 
همچنیــن حضــور آرش 
رضاونــد، زبیر نیک نفس 

و مهدی مهدی پور و همچنین جذب 
هافبک خارجی، عمال شــانس بسیار 
کمی برای حضور در ترکیب آبی های 
پایتخت خواهد داشــت و در صورت 
نهایی شدن جذب 2 بازیکن خارجی، 

احتمال جدایی این بازیکن زیاد است.
امــا اگر آبی هــا خرید 3 بازیکن 
خارجــی خود را قطعــی کنند، آنگاه 

بایــد شــاهد جدایی 
یــک نفر دیگــر نیز 
میــان  در  باشــیم. 
بزرگساالن  لیست 

استقالل، هیچ کدام جزو اولویت های 
جدایی به شمار نمی روند. در حقیقت، 
بازیکنانــی کــه اکنون در فهرســت 
بزرگســاالن اســتقالل حضور دارند، 
همگی مورد استفاده فرهاد مجیدی قرار 
گرفتــه اند و کادرفنی آبی ها برای لیگ 
بیســتم و یکم به آنها نیاز دارد. حدس 
نام خروجی بعدی اســتقالل سخت 
به نظر می رســد امــا چنانچه مجیدی 

روی بازگشــت عارف 
غالمــی در نیم فصل 
دوم حســاب باز کند و 

قصد داشته باشد نیم فصل را با حضور 3 
مدافع + حضور احتمالی روزبه چشمی 
در خط دفاع دنبال کند، ممکن اســت 
خروجی دوم آبی ها در این پست باشد. 
مجیدی نشان داده که اعتماد ویژه ای به 
سیاوش یزدانی و محمدحسین مرادمند 
دارد. عارف آقاسی نیز همین تابستان به 
این تیم پیوسته و احتمال جدایی او خیلی 
کم به نظر می رسد و محمد  دانشگر هم 
در بهترین فرم خود قرار دارد. استقالل 
در حال حاضــر یک جای خالی برای 
سهمیه بزرگساالن دارد و در صورتی که 
2 بازیکن خارجی جذب کند، احتمال 
جدایی  مهری بیش از ســایرین است 
و چنانچه مجیدی سومین بازیکن 
خارجی را نیز به خدمت بگیرد، 
باید شاهد یک خروجی دیگر 
هم باشیم. البته این گمانه زنی 
ها با فرض باالی 23 ســال 
بــودن بازیکنان خارجی 
مدنظر اســتقالل است و 
اگــر حتی فقط یکی از این 
3 بازیکــن مورد نظر مجیدی 
زیر 23 ســال باشد،همه چیز 
متفاوت خواهد بود که ظاهرا 

همینطور هم هست.

در صورتی که استقالل 3 بازیکن خارجی جذب کند که همگی باالی 23 سال باشند، آنگاه آبی ها باید 
شاهد جدایی 2 نفر از بازیکنان بزرگسال خود باشند.

دعا کنید خریدهای جدید زیر 23 سال باشند!

سه خارجی+چشمی و 
معادله لیست استقالل

گروه ورزشــی- تماشای این 
زوج باارزش فرانســوی در حالی که 
لباس ســفید پوشیده اند چیزی است 
که شاید طرفداران فوتبال در سراسر 

جهان باید به آن عادت کنند.
در حالی که فرانسه جام قهرمانی 
اروپا را عصر یکشــنبه در سن سیرو 
باالی ســر برد بعید بود که بســیاری 

از هــواداران رئال مادریــد از این 
موفقیت لذت نبرند.

به هر حال اسپانیا فینالیست 
شکســت خورده بود و با نتیجه 

2-1 شکســت خــورد و لس بلوس 
اولین تیم تاریخ شــد که قهرمان جام 
جهانــی، یورو و لیگ ملت های اروپا 
شده است. این یک امر آهسته بود، اما 
فردگرایی تیم دیدیه دشان در نهایت 
برتر از کار جمعی طرف مقابل یعنی 
شاگردان لوئیس انریکه بود. برای این 

مثال می توان به گل تســاوی فرانسه 
اشاره کرد.

بعد از اینکه میــکل اویارزابال 
اســپانیا را به گل برتری رساند، کریم 
بنزمــا در موقعیتی در ســمت چپ 
محوطه جریمه قرار گرفت و فرانسه 
با ضربه اســتثنایی او باالتر از دستان 
اونای ســیمون گل تساوی 
را تجربــه کرد. به همراه 
ایــن گل، پس از لمس 
اریک  توســط  توپ 
پاس  روی  گارســیا 
مهاجم  هرناندز،  تئو 

پاری سن ژرمن در موقعیتی ناگهانی 
قــرار گرفت که به نظر می رســید او 
در آفســاید بود. بنابرایــن در حالی 
که هواداران مادریــد از نتیجه نهایی 
شگفت زده نخواهند شد، با گذشت 
زمان آن ها یک قدم به عقب برمی دارند 
و متوجه می شوند که در این پیروزی 

یک پیروزی دیگر هم نهفته است.
بهترین مهاجمان فرانسه هر دو 
قرار اســت در فصل آینده برای آن ها 
حملــه کنند! با توجه به اینکه امباپه با 
انتقال به ســانتیاگو برنابئو در تابستان 
2022 از پایان قــراردادش به عنوان 
بازیکن آزاد سود می برد، پس این دو 
نفر به طور مرتب با پیراهن های سفید 

کنار هم قرار می گیرند.
 آنچه بنزما و امباپه تاکنون به آن 
اشاره کرده اند، تنها بخشی از پتانسیل 

آن هاست.  
با همکاری در زمینه تمرین، 
درک متقابل آن ها از یکدیگر 
می تواند بهبــود یابد و این 
بــرای رقیبــان داخلــی و 
اروپایی رئال مادرید مشکل 
ایجاد می کند. بنزما و امباپه 
ممکن است فقط به صورت 

پراکنده در اردوهــای تیم ملی با هم 
ارتباط برقرار کنند، اما وقتی آن ها این 
کار را کردند، فرانســه که بیشتر وقت 
خود را بی ثمر می گذراند و سعی می 
کرد سه بازیکن اصلی خود را درگیر 
کند، در خط حمله بی نظیر عمل کرده 

است.
پاس های زهردار و پرس اسپانیا 
باعث شد تا درخشش ستاره مهاجم 
لس بلوس مانند بازی روز پنجشــنبه 
در تورین مقابل بلژیک دشــوار شود. 
در واقع، آنتوان گریزمان به ســختی 
یک ضربه مناسب را برابر اسپانیا ثبت 
کرد امــا حتی آن هم برای جلوگیری 
از تصمیــم گیری نهایی بنزما و امباپه 

کافی نبود. 
بنزمــا که در ایــن فصل 9 گل و 
7 پاس گل با مادرید در اللیگا داشــته 
اســت، در پاســخ به این سوال که آیا 
برتری برابر اسپانیا یک شب رویایی 
بود، پاســخ داد: "در ســطح تیمی و 
شــخصی، بله. من واقعاً می خواستم 
با فرانســه جام ببرم اما این کار آسانی 
نبــود. ما قدرت شــخصیتی این تیم 
را نشــان دادیم. ما هیچ چیزی برای 

موفقیت کم نگذاشتیم.”

اما قدرت شــخصیتی که بنزما 
دربــاره آن صحبت می کند هم فردی 
بود زیرا او و امباپه رستگاری تیم ملی 
فرانسه در فینال را تکمیل کردند. بنزما 
- مسلماً بهترین بازیکن فعلی فوتبال 
جهان - اخیراً تبعید طوالنی و جنجالی 
از تیــم ملی را به پایان رســانده و در 
بازگشــت نیز مورد انتقاد قرار گرفته 

بود.
امباپــه، در عین حــال، در طول 
یورو 2020 زحمت کشید و با اعتبار 
بین المللی زیر سوال رفته وارد ایتالیا 
شد.  ستاره سابق موناکو با دو گل در دو 
بازی لیگ ملت ها را به پایان رساند و با 
تالش خود فینال جام جهانی 2018 را 

با یک قهرمانی به پایان رساند. 
همانطور که قهرمانش کریستیانو 
رونالدو به عنوان یک بازیکن بزرگ و 
سرنوشت ساز در زمین بازی شهرت 
یافت، بازیکن 22 ساله نیز همین کار 
را می کند. مادرید، در عین حال، هرگز 
واقعاً موفق به معرفز جایگزین آن فوق 

ستاره پرتغالی نشده است. 
این امتحان دیگری از امباپه بود 
که نشــان می داد او بیش از حد آماده 

است.

گروه ورزشــی- سرنوشت 9 
تیم ســقوط کننــده در ۶ فصل اخیر 
لیگ برتر نشــان می دهد مدیران دو 
باشــگاه ســایپا و ماشین سازی باید 
کار را برای بازگشــت به لیگ برتر، 

جدی تر از قبل بگیرند.
در حالــی که کم تر از یک هفته 
دیگر لیگ آزادگان یا همان لیگ دسته 
اول فوتبال ایران وارد ایســتگاه اول 
می شود، دو تیم سایپا و ماشین سازی 
با قــرار گرفتــن در رده پانزدهم و 
شانزدهم بیســتمین دوره لیگ برتر، 
باید امســال در یک سطح پایین تر به 

مصاف رقیبان خود بروند.
مرور سرنوشت تیم هایی که در 
۶ ســال اخیر از لیگ برتر به لیگ یک 
ســقوط  کرده اند، نشان می دهد هم 
ماشین ســازان و هم نارنجی پوشان 
کار سختی را برای بازگشت به لیگ 

برتر دارند.
فاصله گرفتن از باالترین سطح 
فوتبال ایران، سبب می شود تا مدیران 
باشگاه های سقوط کرده بی خیال تر از 
قبل به کار خود ادامه دهند و بازگشت 
به لیگ برتــر تبدیل بــه ماموریتی 
غیرممکن شود. در 5 فصل اخیر، 11 
تیم لیگ برتری به لیگ یک ســقوط 
کرده اند که حتــی نیمی از آن ها هم 
نتوانستند حتی در لیگ آزادگان باقی 

بمانند.
۹۵ – ۹۴؛ شــروع نابودی 

راه آهن و استقالل اهواز
اســتقالل اهواز: تیمی که در 
این فصل تنها دو بار توانســت برنده 
شــود و با 58 گل خورده و 13 امتیاز، 
یکــی از ضعیف تریــن نتایج را در 

تاریخ لیگ برتر گرفت. 
این تیم فصــل بعد هم در لیگ 
آزادگان در جــدول 18 تیمــی آخر 
شــد و به مرور پروژه انحالل این تیم 
آغاز شــد تا حاال دیگر شاهد یکی از 
قدیمی ترین تیم هــای فوتبال ایران 

نباشیم.
راه آهــن: شــاگردان یوانیس 
توپالیدیــس بــا 25 امتیــاز در رده 

پانزدهم قرار گرفتنــد و راهی لیگ 
آزادگان شدند. 

آن ها فصل بعد در لیگ آزادگان 
به مقــام پانزدهم رســیدند و فصل 
بعد از آن نیز، خبــری از آن راه آهن 
دوست داشــتنی که بسیاری بازیکن 
نامدار را به فوتبال ایران معرفی کرده 

بود، نبود.
ملوان: این تیم به دلیل تفاضل 
گل کم تر نســبت به سیاه جامگان در 
رده چهاردهم قرار گرفت و دســته 

پایین تر سقوط کرد. 
در لیــگ آزادگان فصــل بعد، 
این تیــم در رده چهارم قرار گرفت 
و نتوانست به لیگ برتر صعود کند و 
هنوز هم بعد از ۶ سال، قوهای انزلی 
حسرت بازگشت به باالترین سطح 

فوتبال ایران را دارند.
۹۶ – ۹۵؛ باد لیگ برتر صبا 

را برد
صبای قــم: انتقال صبا به قم، 
یکــی از بدتریــن نقــل و انتقاالت 
تاریخ فوتبال ایران بود که سبب شد 
یکــی از تیم های قدیمی لیگ برتری 
یعنــی صباباطری با 28 امتیاز در رده 
پانزدهم لیگ برتر قــرار بگیرد و به 

لیگ آزادگان سقوط کند. 
این تیم فصل بعــد هم در رده 
هفدهم جدول 18 تیمی این رقابت ها 
قرار گرفت و پس از ســقوط به لیگ 

دسته دوم، به مرور منحل شد.

سبزپوشان  ماشین ســازی: 
تبریــزی که بــا 1۶ امتیــاز در لیگ 
شــانزدهم آخر شدند، فصل بعد در 
رده پانزدهم جــدول 18 تیمی لیگ 
دســته اول قرار گرفتند و 2 سال بعد 
با خریــدن امتیاز گســترش فوالد 

توانستند به لیگ برتر بازگردند.
۹۷ – ۹۶؛ خداحافــظ نفت 

دوست داشتنی!
نفت تهــران: این تیــم با 24 
امتیــاز در رده پانزدهم قرار گرفت و 
راهی لیگ دســته اول شــد و پس از 
جنجال هایی که حمیدرضا جهانیان 
برای این تیم درســت کرد، نفتی ها 
در هفته های ابتدایی لیگ دســته اول 
حاضر نشدند تا سازمان لیگ دستور 

به حذف آن ها دهند.
سیاه جامگان: سرنوشت این 
تیم هم مانند نفت بود و پس از سقوط 
به لیگ دســته اول، در بازی های این 
رقابت ها حاضر نشــدند تا سازمان 
لیــگ، آن ها را هم مانند نفت از لیگ 

آزادگلن حذف کند.
۹۸ – ۹۷؛ ســقوط عجیــب 

لسترسیتی ایران
اســتقالل خوزستان: تیمی 
که 3 فصــل قبل و در کمال ناباوری 
قهرمان فوتبال ایران شــده بود، با 12 
امتیــاز)۶ امتیاز از این تیم کم شــد( 

راهی لیگ دسته اول شد. 
فصل بعد هم این تیم در رده نهم 

جدول 18 تیمــی لیگ آزادگان قرار 
گرفت و آن ها هنوز هم نتوانســته اند 

به لیگ برتر برگردند.
سپیدرود: تیم دوست داشتنی 
شمال ایران با 20 امتیاز در رده پانزدهم 
لیگ هجدهم قرار گرفت و به دســته 
اول ســقوط کرد. فصل بعد نیز آن ها 
در رده هفدهــم قرار گرفتند و راهی 
لیگ دو شدند و هنوز هم نتوانسته اند 

به لیگ دسته اول بازگردند.
ســقوط  ۹۸؛   –  ۹۹

بوشهری ها
هر دو نماینده لیگ برتری استان 
بوشــهر نتوانستند در لیگ برتر باقی 
بمانند و به دســته پایین تر ســقوط 

کردند.
پارس جنوبــی جم: پارس 
جنوبی که با 27 امتیاز در رده پانزدهم 
لیگ نوزدهــم قرار گرفت، در فصل 
گذشته لیگ آزادگان در رده نهم قرار 
گرفت و به نظر نمی رســد این فصل 
هم مدعی اصلی بازگشــت به لیگ 

برتر باشند.
شاهین شهرداری بوشهر: 
بهترین عملکــرد را در بین تیم های 
ســقوط کــرده در ۶ فصــل اخیر، 

شاهینی ها داشته اند. 
آن هــا در فصل گذشــته لیگ 
آزادگان در رده پنجم قرار گرفتند و تا 
سه هفته پایانی حتی شانس بازگشت 
به لیگ برتر را هم داشتند اما موفق به 

انجام این مهم نشدند.
۱۴۰۰ – ۱۳۹۹؛ ماموریــت 
سخت ســایپا و ماشین سازی 

برای بازگشت
ماشین ســازی و سایپا دو تیمی 
بودند که فصل گذشــته نتوانســتند 
نتایج مناسبی را کسب کنند و به لیگ 

آزادگان سقوط کردند. 
روند آماده سازی پیش فصل دو 
تیــم و عملکرد آن ها در فصل نقل و 
انتقاالت نشــان می دهد که آن ها کار 
سختی را برای بازگشت به لیگ برتر 
دارنــد و ماموریتی تقریبا غیرممکن 

پیش روی آن هاست.

امباپه - بنزما: چشم اندازهای هیجان انگیز رئال مادرید

آینده ای عجیب در انتظار سایپا و ماشین سازی؛

بررسی سرنوشت تیم های سقوط کننده لیگ برتری
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گروه ورزشــی- دیدار های مرحله مقدماتی جام جهانی منطقه اروپا 
 بــا انجام 5 دیدار دیگر پیگیری شــد که طــی آن 18 گل از خط دروازه ها 

گذشت.
از گروه H  این رقابت ها و در قاره سبز تیم های کرواسی با اسکواکی 

پس از 90 دقیقه تالش با تساوی دو بر دو خاتمه یافت. 
آندره کراماریچ در دقیقه 25 و لوکا مودریچ در دقیقه 71 برای کرواسی 
و شرانز در دقیقه 20 و هاراسلین در دقیقه 45 برای اسلواکی گلزنی کردند.
در دیگــر دیــدار ایــن گروه روســیه 2 بر یک از ســد اســلوونی 
 گذشــت. دیویو و ژیکیا برای روســیه و ژوزف ایلیچ برای اســلوونی گل 

زدند.
در دیگــر دیدارهــای برگزار شــده و از گــروه G لتونــی در ثانیه 
 هــای پایانــی برابر ترکیه تن به شکســت داد تا شــب تلخی را ســپری 

کند. 
در شــرایطی که این بازی در وقت های اضافه با تســاوی یک بر یک 
دنبال می شــد در واپسین ثانیه های بازی بوراک ایلماز از روی نقطه پنالتی 
برای ترکیه گلزنی کرد تا این تیم در جدول 15 امتیاز شــده پس از هلند 19 

امتیازی و نروژ 17 امتیازی قرار بگیرد.
در دیگــر دیــدار این گروه نروژ در خانه از مونته نگرو پذیرایی کرد و 

با گل های الیونوســی در دقیقه 29 و در وقت های اضافه میهمان خود 
را بدرقه کرد. گفتنی اســت مارکو واسوویچ در وقت های اضافه این 

دیدار با دریافت کارت زرد دوم از زمین بازی اخراج شد.
اما هلند جشنواره ای از گل به راه انداخت و جبل الطارق را با ۶ گل 
در هم کوبید. ویرجیل فن دایک، ممفیس دپای )2 بار ( ، دنزل دومفرایز، 

 آرنــات دانجوما و دانیل مالن برای الله هــای نارنجی در این بازی گلزنی 
کردند.

طوفان الله های نارنجی و گل هایی که در 
وقت های اضافه به ثبت رسیدند


