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گزارش

سهم هنگفت پرسپولیس از جام جهانی
با یکهتازی در نقل و انتقاالت!

درآمد یک میلیون و 700هزار
دالری در انتظار رسخ ها؟
با اعالم فیفا تیم های حاضر در جام جهانی قطر می توانند در
فهرست نهایی نام 26بازیکن را قرار دهند .با توجه به این که هر
باشگاه بابت بازیکن ملی پوشی که در جام جهانی دارد مبلغی
را به عنوان پاداش دریافت خواهد کرد ،برای باشگاه ها بسیار
مهم است که در فهرست نهایی تیم ملی کشورشان سهمیه
باالیی داشته باشند .ظاهرا بازیکنان هم این مسئله را متوجه
شده و برخی از آن ها در مذاکراتی که با باشگاه های مطرحی
مثل پرسپولیس ،استقالل ،سپاهان و فوالد داشته اند شرط
ملیپوششدنراگذاشتهاندکهدرنوعخودعجیبوقابلتامل
است .اتفاقا فرشید سمیعی معاون حقوقی باشگاه استقالل
هم دیروز در برنامه ورزش و مردم به این مسئله بدون نام بردن
از بازیکن مدنظر اشاره کرد«:اسم بازیکن را نمیگوییم زیرا
از این کار خاطره خوشی نداریم و وقتی اسم بازیکن را گفتیم
مشکالت متعددی ایجاد شد .بازیکنی که دلش با استقالل
نیست به هیچ عنوان مدنظر قرار نمیگیرد و نمیتوانیم برخی
آپشنها را به بازیکن بدهیم ».البته بی توجه به خواسته برخی
بازیکنان هر تیمی که در فهرست نهایی تعداد ملی پوش
بیشتری داشته باشد صاحب پاداش بیشتری خواهد شد و با
توجه به خرید های اسم و رسم دار پرسپولیس و شانس باالی آن
ها در فهرست نهایی تیم ملی قطعا این باشگاه از نقل و انتقاالت
سوددوجانبهایخواهدبرد.درواقعسرخهابایکهتازیدرنقل
و انتقاالت و جذب ستاره های لیگ و لژیونرهای ملی پوش هم
رقبا را از میدان خارج کردند و هم اکنون امیدوارند در فهرست
نهایی تیم ملی شش،هفت ملی پوش داشته باشند و درآمد
هنگفتی از جام جهانی نصیب شان شود .بیرانوند ،پورعلی
گنجی ،امیری ،ترابی ،رفیعی ،سرلک و صادقی هفت بازیکنی
هستندکهدرفهرستاخیرتیمملیحضورداشتندوبعیدنیست
به این نفرات در آغاز لیگ و اعالم فهرست نهایی افزوده شود و
مثال افرادی مثل اسماعیلی فر و نعمتی و دیگران هم ملی پوش
شوند و سهمیه سرخ ها در جام جهانی حداقل هفت ملی پوش
باشد و درآمد هنگفتی را عاید این باشگاه کند.فیفا به ازای
هر بازیکن ملی پوش مبلغ  240هزار دالر به باشگاه های آن
ها می پردازد و حال اگر پرسپولیس حداقل هفت ملی پوش
داشتهباشدمبلغقابلتوجهیکمیلیونو 680هزاردالرازجام
جهانی قطر درآمد خواهد داشت ،هر چند به دلیل تحریم های
بانکی ایران برداشت این پول تا مدت ها میسر نیست.

نگاهی به نیمکت مدعیان لیگ بیست و دوم

گروه ورزش/بیست و دومین دوره ر
قابت های لیگ برتر در حالی کمتر از دوماه
دیگر آغاز می شود که با حذف خرا
سان و فارس از نقشه لیگ برتر تعداد استان
ها در باالترین سطح فوتبال کشور به
هشت استان کاهش یافته است.تهران با
چهار نماینده همچنان در صدر ن
قشه لیگ برتر قرار دارد و خوزستان و کرمان
با سه نماینده در رتبه دوم قرار دا
رند.اصفهان نیز دو نماینده خواهد داشت و
مازند ران ،مرکز ی،آ ذربایجان ش
رقی و گیالن نیز دیگر ا ستان هایی هستند
که هرکدام یک نماینده در لیگ بی
ست و دوم خواهند داشت.در این شرایط

ریکاردو ساپینتو یحیی گلمحمدی

گروه ورزش/تیم ملی والیبال ایران در آخرین دیدار
خود از هفته دوم رقابتهای لیگ ملتها روز گذشته
به مصاف کانادا رفت و با حساب سه بر صفر ( ۲۵بر
 ۲۷ ،۲۱بر  ۲۵و ) ۱۸پیروز شد.مهدی جلوه ،امیررضا
ســرلــک ،امیرحسین اسفندیار ،میالد عباد یپور،
محمدطاهر وادی ،امین اسماعیلنژاد و محمدرضا
حضرتپور ترکیب ابتدایی تیم ایران در این دیدار بودند.
تیم ملی والیبال ایران در مجموع ستهای این مسابقه
 77امتیاز کسب کرد که به ترتیب  40پوئن در حمله،
چهار امتیاز در دفاع ،چهار پوئن سرویس و  29امتیاز
از اشتباهات بازیکنان کانادا بود.کانادا نیز در مجموع
ستهای این مسابقه  64امتیاز کسب کرد که شامل 40
امتیاز حمله ،سه دفاع ،چهار پوئن سرویس و  17امتیاز
از اشتباهات بازیکنان تیم ایران بود .آخرین مسابقه دو
تیم در مرحله مقدماتی بازیهای المپیک توکیو بود که
تیم ایران سه بر صفر مغلوب کانادا شد و ملیپوشان با این
برد شکست توکیو را جبران کردند.در پایان این دیدار
استفان تیموتی مار بازیکن کانادا  ۱۸امتیاز به دست
آورد و امتیازآورترین بازیکن زمین شد .پس از او امین
اسماعیلنژاد از تیم ایران با کسب  ۱۵امتیاز دومین
بازیکن امتیازآور زمین بود.امیرحسین اسفندیار نیز که
در ست سوم عملکرد خوبی را به نمایش گذاشت۱۴ ،
امتیاز کسب کرد.ایران هفته دوم لیگ ملتها را با دو
برد مقابل آمریکا و کانادا و دو شکست برابر بلغارستان
و برزیل به پایان رساند .تیم ملی والیبال کانادا مدال
برنز آخرین دوره برگزار شده لیگ جهانی ( )2017و
قهرمانی مسابقات منطقه نورسکا را در پرونده افتخارات
خود دارد و سوابق تیم ملی والیبال کانادا نشان می
دهد که سروقامتان کشورمان توانسته اند از پس حریف
قدرتمندی برآیند .تیم ملی ایران هفته دوم لیگ ملتها
را با باخت مقابل بلغارستان و برزیل و پیروزی برابر
آمریکا و کانادا به پایان رساند.

کیروش در یک قدمی تیم ملی عراق
کارلوسکیروشدیروزباانتشارپیامیتندعلیهفدراسیون
فوتبال مصر پرونده بازگشت اش به تیم ملی این کشور
را برای همیشه بست.در همین باره مهیب عبدالهادی
خبرنگارمشهورمصریوشاغلدرشبکهتلویزیونی«»MBC
مدعی شد :کارلوس کی روش برای مربیگری در تیم ملی
فوتبالعراقنزدیکشد.درهفتهگذشتهشایعاتزیادیدر
زمینهآیندهکارلوسکیروشمطرحشدحتیبرخیرسانه
های خارجی از گزینه شدن کی روش برای هدایت ایران در
جام جهانی سخن گفتند ولی در نهایت این موضوع از سوی
فدراسیون کشورمان تکذیب شد.

در حالی شاهد رقابت  16تیم در
لیگ بیست و دوم خواهیم بود که عالوه بر
نبرد ستارگان در مستطیل سبز به
احتمال فراوان جنگ مربیان در کنار زمین
یکی از جذابیت های خاص لیگ
برتر فوتبال کشور خواهد بود .اولین تجربه
حمید مطهری به عنوان سرمربی،ح
ضور مربی با تجربه ای به نام قربان بردیف
و بازگشت ساکت الهامی از جذابیت
های لیگ بیست و دوم در کنار مستطیل
سبز خواهد بود اما در کنار تمام این
ها قطعا بیشتر نگاه ها به جنگ مربیان تیم
های مدعی خواهد بود:

مذاکرهاستقاللوچشمیبرایتمدید

به دنبال برگزاری مراسم معارفه ریکاردو ساپینتو ،نقل و
انتقاالت تیم استقالل تهران با سرعت بیشتری نسبت به
هفتههای گذشته دنبال میشود.اولویت باشگاه تهرانی
برایتمدیدقراردادبابازیکنانفصلگذشتهبودهوازاینرو
روزبهچشمییکیازبازیکنانیاستکهمذاکرهبرایادامه
همکاری با او صورت گرفته است.پیش از این چشمی در
بازار نقل و انتقاالت تابستانی در لیگ برتر ایران مورد توجه
دو باشگاه تراکتور و سپاهان قرارگرفته بود.

خوزه مورایس

امیر قلعهنویی

جواد نکونام

استقالل

پرسپولیس

سپاهان

گل گهر

فوالد

هــشــتــمــیــن م ــرب ــی خــارجــی
استقالل از پرتغال آمد ،کسی
که همبازی کریستیانو رونالدو
در اسپورتینگ لیسبون بود.
این مربی در  10سال دوران
حــرف ـهای ســرمــربـیگــریاش
 14تیم در کشورهای مختلف
عـــوض کـــرده و تنها افتخار
قابل مالحظهاش قهرمانی با
استاندارد لیژ در جام حذفی
بلژیک بوده است .با این حال
ساپینتو و استقالل به عنوان
مدافع عنوان قهرمانی در لیگ
بیست و دوم یکی از مدعیان
خواهند بود.خیلی ها منتظرند
تــا ببینند سرمربی پرتغالی
می تواند استقالل را در مسیر
قهرمانی نگه دارد یا خیر.

پــرســپــولــیــس در فــصــل نــقــل و
انــتــقــاالت بــا ج ــذب ستارگان
ملی پوش نشان داده که شروع
خوبی بــرای لیگ بیست و دوم
داشته است.یحیی گل محمدی
که فصل گذشته با انتقادهای
زیادی مواجه شده می خواهد در
لیگ پیش رو ثابت کند قهرمانی
با پرسپولیس و رسیدن به فینال
آسیا صرفا دســتــاورد برانکو و
تیمش نبوده! بدون شک یحیی
یکیازباانگیزهترینمربیانلیگ
بیستودومخواهدبود.سرمربی
سرخها انگیزه زیادی برای اثبات
خــودش در فصل بیست و دوم
خواهد داشت و این عاملی است
کــه مـیتــوانــد حساسیت روی
سکوها را افزایش دهد.

مربی  56ساله پرتغالی بعد از
قهرمانی بــا چونبوک موتورز
و الــهــال در کـــره جــنــوبــی و
عربستان پا به ایــران گذاشته
تــا در یکی دیگر از قطبهای
فوتبال آسیا این افتخار را تکرار
کند .مــورایــس با سا لها قرار
گرفتن در کنار ژوزه مورینیو
تجربه کار به عنوان دستیار اول
در باشگاههای بزرگ پورتو ،رئال
مادرید ،چلسی و اینتر میالن
را در کارنامه دارد .این سابقه
درخشان نشان دهنده حضور
یــک مربی بــا دانــش و توانمند
در یکی از باشگا ههای بزرگ
ایران است و البته از جذابیتی
که حضور او به لیگ برتر ایران
میدهد ،حکایت میکند.

قلعــه نویــی و گل گهــر فصــل
قبــل بــا چالــش بزرگــی بــه نــام
«پرونــده بازیکــن گابنــی» و
کســر  7امتیــاز از تیــم مواجــه
شــدند امــا در نهایــت توانســتند
بــه نســبت نتایــج خوبــی بگیرند
و کارشــان را بیــن چهــار تیــم
برتــر جــدول به پایــان برســانند.
پــر افتخارتریــن مربــی تاریــخ
لیــگ برتــر کســب عنــوان در
گلگهــر را تضمینــی بــرای
ادامــه حیــات حرفــهای
خــود میبینــد ،بنابرایــن
نمیتــوان از نقــش پررنــگ
ایــن تیــم ســیرجانی و ســرمربی
کارکشــتهاش در داغتــر شــدن
تنــور مســابقات بــه ســادگی
گذ شــت .

بعـد از دسـتیاری کـیروش
در تیـم ملـی و موفقیـت در
خونهبهخونـه و نسـاجی،
فـوالد بـه سـکوی پرتـاب ایـن
مربـی جـوان تبدیـل شـد،
جایـی کـه نکونـام موفـق شـد
در دو فصـل دو سـهمیه لیـگ
قهرمانـان  ،دو قهرمانـی در
جام حذفـی و سـوپرجام برای
اهوازیهـا بـه دسـت بیـاورد.
حاال بـدون شـک نکـو در لیگ
بیسـت و دوم بـه همـراه فـوالد
مـی توانـد در قـواره یـک تیـم
مدعـی ظاهـر شـود.
جـواد نکونـام بعـد از رد
پیشـنهاد اسـتقالل حـاال در
فوالد به دنبال ادامه مسـیر رو
بـه پیشـرفت خـود اسـت.

علیرضا رضایی درواز هبــان استقالل با این که فصل گذشته فرصت چندان زیادی برای قرار
گرفتن در ترکیب ثابت نداشت ،اما در بازیهایی که به میدان رفت نمایش خوبی از خودش
ارائه کرد.البته شرایط سنی این بازیکن و عملکرد رضایی در بازیهایی که به میدان رفت
باعث شده است دو پیشنهاد اروپایی به دست این بازیکن برسد.نکته مهم دیگر این است که
علیرضا رضایی اکنون چند پیشنهاد وسوسهانگیز از تیمهای لیگ برتری دارد و باید دید
این دروازهبان چه تصمیمی برای فصل آینده خواهد گرفت.رضایی با این که برای فصل
آینده هم تحت قرارداد استقالل است ،اما در قراردادش بند فسخ وجود دارد که این موضوع کار
او را برای جدایی از جمع آبیها راحتتر خواهد کرد.بدون شک رضایی هم این موضوع را در
ذهن دارد که فرصت بیشتری برای بازی کردن داشته باشد و باید منتظر ماند و دید که بعد از
پیشنهادهای رسیده ،این بازیکن چه شرایطی برای فصل بعد پیدا خواهد کرد.

برد قاطع سروقامتان مقابل کانادا

آفساید

نبرد جذاب خودیها وخارجیها

پیشنهاد خارجی برای دروازهبان استقالل

ویژه

5

یک مشتری جدی و جدید برای وریا

مدیران باشگاه استقالل تمدید قــرارداد با وریا غفوری را
منوط به تأیید سرمربی جدید کرد هاند.در پی نشر خبری
مبنی بر این که فوالد خواهان به خدمت گرفتن این مدافع
با تجربه است ،جواد نکونام در یک برنامه زنده تلویزیونی این
خبر را تأیید و اعالم کرد در صورتی که به هر دلیلی غفوری
با استقالل ادامه همکاری ندهد ،مایل است در فوالد از این
بازیکن استفاده کند.در حالی که فوالدیها به طور رسمی
تمایل خود را برای به کار گیری وریا غفوری اعالم کردهاند،
تیم آلومینیوم اراک هم برای جذب این بازیکن ابراز عالقه
کرده تا فوالد یک رقیب جدی پیدا کند.

از تهمت دروغگویی دبیر و
پوالدگر به یکدیگر تا به میان
آمدن پای قهرهای بنا و آوردنش
با گونی به کشتی

بازیکن فصل گذشته گــل گهر بــا عقد قــــراردادی به
پرسپولیس پیوست.سعید صادقی ،هافبک فصل گذشته
تیم گل گهر با عقد قــراردادی یک ساله به پرسپولیس
پیوست.این بازیکن  28ساله که به تازگی به تیم ملی
نیز دعوت شده ،سابقه بازی در تیمهای شهرخودرو،
صبای قم ،نیروی زمینی ،مس کرمان ،خونه به خونه بابل
و پیکان را در کارنامه دارد و عالوه بر پرسپولیس تیم های
استقالل و سپاهان هم خواهان جذب او بودند و در نهایت
ستاره فصل گذشته لیگ سرخ پوش شد.

طبق ادعای رسانه های پرتغالی ،پورتو برای فروش مهاجم ایرانی خود مبلغ  ۲۰میلیون یورو
در نظر گرفته است؛ این مبلغ هرچند برای مهاجمی که در آستانه  ۳۰سالگی است باال به نظر
میرسد اما هنوز هم انتقال طارمی به یک تیم دیگر منتفی نیست.پورتو در نقل و انتقاالت
تابستانی تاکنون چند بازیکن خود را از دست داده است و در صورت جدایی «اوانیلسون» و
طارمی ،زوج برزیلی  -ایرانی در خط حمله دچار مشکالت زیادی خواهد شد.شاید به همین
دلیل باشد که «سرجیو کونسیسائو» سرمربی پورتو نگرانی خود را از این بابت به مدیران
باشگاه گوشزد کرده و خواهان حفظ ستارههای باقی مانده تیمش شده است.روزنامه «ابوال»
در شماره دیروز خود ،خبری را در این باره کار کرده و حتی آن را روی جلد خود برده است.
در بخشی از این خبر آمده است که سرجیو کونسیسائو سرمربی پورتو از مدیران این باشگاه
درخواست کرده است طارمی ،اوانیلسون و تونی مارتینز را حفظ کنند.

▪دبیر :رابطه پوالدگر با فدراسیونهای دیگر است
نهکشتی

و  70میلیاردتومانی مجلس به فدراسیون کشتی
برمیگشت .جایی که باعث شد وزارت ورزش تصمیم
بگیرد در بودجه قهرمانی کشتی تغییراتی ایجاد کند.
همین کافی بود تا دبیر در واکنش به این اتفاق چنین
بگوید« :من آتش به اختیارم ،کار خودم را میکنم
چــون یک فدراسیون کشتی داریــم .کشتی خیلی
بزر گتر از وزارت ورزش است و بخشی از فرهنگ
ماست .امروز باید شفافسازی شود .شش ماه است
که معاون وزیر را در فدراسیون کشتی ندید هایم .تا
زیرساختها درست نشود نمیتوان کار کرد .آنوقت
دوستان میگویند تو الکچری زندگی میکنی! کدام
الکچری؟! اگر حسن یزدانی که سرمایه کشتی ماست
روی تشک طبی نخوابد بدنش قفل میکند .وقتی
با معاون قهرمانی بحث میکنم شخصی و از روی
هوای نفس نیست .در کشتی با کسی تعارف ندارم».
رئیس فدراسیون گوششکستهها در بخش دیگری
از صحبتهایش دربــاره بودجهای که وزارت کمک
کرده صحبت کرد تا بگوید« :شما کمتر از یک سوم به
ما کمک کردهاید و فدراسیونها بدانند من یک سوم
بودجهام را میگیرم .فدراسیونهای دیگر میگویند
عدالت! بــرادران من ،ما یک سوم بودجه خود را از
وزارت میگیریم .خودشان میگویند 4/5میلیارد
دادهاند اما ما 38/5میلیارد هزینه کردهایم .اگر قرار
بود هزینه جامهای دیگر را هم بدهیم نمیتوانستیم
این هزینهها را مدیریت کنیم .با بذرپاش(رئیس دیوان
محاسبات و نماینده سابق مجلس) صحبت کردم ،این
مبلغ  ۷۰میلیاردی از تبصره  ۱۴مشخص نیست به
ما پرداخت شود بعد شما چطور بودجهای را که برای

ستاره لیگ به طور رسمی
پرسپولیسیشد

درخواست سرمربی پورتو :طارمی را نفروشید

خودمان است  ،نمیدهید؟» دبیر در بخش دیگری از
صحبتهایش به قهر اخیر آقای خاص کشتی فرنگی
ایــران اشــاره کرد تا بگوید« :بنا قهر نکرد چون قهر
میکرد با گونی او را میآوردم».

دوئل بینتیجه!

گــروه ورزش /مجمع عمومی ســاالنــه فدراسیون
کشتی در حالی ساعت  14:04برگزار شد که در
همان بدو امر علیرضا دبیر شمشیر را برای معاون
قهرمانی وزارت ورزش از رو بست؛ آن هم در شرایطی
که سیدمحمد پوالدگر چهار دقیقه دیر به مجمع رسید
تا رئیس فدراسیون کشتی خطاب به نصراله پریچهره
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیونها تاکید کند
اگر تاخیری در شروع مجمع ایجاد شود ،مقصر پوالدگر
است .اما معاون وزیر ورزش با چند دقیقه تاخیر در
جلسه حاضر شد تا با ورود او حاشیهها هم آغاز شود .در
آغاز مقرر شد رئیس مجمع انتخاب شود .همین کافی
بود تا دبیر کنایههایش به معاون قهرمانی وزارت ورزش
را که به تازگی و به گفته دبیر ،تصمیم گرفته بودجه
قهرمانی فدراسیون کشتی را صفر کند ،با گفتن
این جمله استارت بزند« :آقای پوالدگر پولی که به ما
نمیدهد ،اما ما حرمت وزیر را نگه میداریم .پیشنهاد
من این است که معاون وزیــر ،رئیس مجمع باشد».
پوالدگر هم در واکنش مدعی شد طبق اساسنامه
رئیس مجمع ،وزیر است .درنهایت هم با رای حاضران
در جلسه پوالدگر رئیس مجمع اعــام شد تا جنگ
دبیر و معاون وزیر به صورت رسمی شروع شود .بعد از
توضیحات دبیر درخصوص عملکرد کشتی و گزارش
حسابرس فدراسیون ،پوالدگر با گالیه از دبیر خطاب
به او گفت« :شما مدام حرف میزنید و به همه توهین
میکنید .من از گزارش حسابرس فدراسیون قانع
نشدم ».دبیر هم در جواب بخش اول صحبتهای
پوالدگر چنین گفت« :واقعا برای شما متاسفم ».اوج
درگیری دبیر و پوالدگر اما به ماجرای بودجه ویژه

عکس نوشت

علیرضا دبیر و محمد پوالدگر بارها در این جلسه با هم
درگیری لفظی پیدا کردند تا جایی که پوالدگر خطاب
به دبیر گفت :اجازه دهید من هم حرف بزنم .من بلد
نیستم مثل شما جدل کنم .یک ساعت گوش کردم.
دبیر گفت که شما ارتباطتان با فدراسیونهای دیگر
است .پوالدگر هم اظهار کرد که متلک گفتن و نیش
زبان زدن تخصص آقای دبیر است .رئیس فدراسیون
کشتی در ادامه با فریاد به پوالدگر گفت« :شما هیچ
درکی از ورزش قهرمانی نداری ».درنهایت کار جدال
به قدری باال گرفت که پوالدگر به دبیر گفت« :شما
مدام توهین میکنید و با این شرایط من در مجمع
نمیمانم ».معاون وزیر درحالی که اعضای مجمع از
او میخواستند بماند ،مجمع عمومی کشتی را ترک
کرد .واکنش دبیر به رفتن پوالدگر هم در نوع خود
جالب بود و خطاب به حاضران در جلسه چنین گفت:
«دوستان! هیچکس بلند نشود.چون او رفت من خودم
ادامه میدهم ».البته دقایقی پس از رفتن پوالدگر،
مجمع به اتمام رسید.
▪پوالدگر:دبیرالبیگرخوبیاست!

پوالدگر بعد از ترک جلسه در جمع خبرنگاران و در
پاسخ به سوال خراسان مبنی بر این که آیا شما واقعا
بودجه قهرمانی فدراسیون کشتی را صفر کردهاید،
چنین گفت« :ما تفاهمنامهای داریــم که او(دبیر)
حتی آن را امضا هم نکرده است ،بودجه کشتی ۷۰
میلیارد تومان است و این که تا زمان محقق شدن آن،
کم یا زیاد شود هزار اتفاق میتوانست روی بدهد.
دبیر البیگری را خوب بلد است و از نماینده مجلس
گرفته تا مسئوالن سازمان برنامه و بودجه ،با همه
البی میکند».

سوژه

قرارداد سرمربی استقالل،کمتر از 500هزار دالر!
گروه ورزش/ریکاردو ساپینتو مربی پرتغالی به طور رسمی به عنوان
سرمربی استقالل انتخاب و معرفی شد تا هشتمین سرمربی خارجی
تاریخ باشگاه استقالل باشد .گفته میشود ،قرارداد ساپینتو حدود
500هزار دالر یا یورو است و همین مسئله باعث شد فرشید سمیعی
معاون حقوقی باشگاه به این مسئله واکنش نشان دهد«:قرارداد او
دو ساله پیش بینی شده و برای یک فصل پایین تر از این مبلغ است.
قراردادهای خارجی که استقالل از فصل پیش بسته ،ارقــام بسیار
مناسبی است .نهادهای نظارتی میتوانند تایید کنند که نسبت به
گذشته ،اعداد بسیار مناسب بوده ،چون سعی کردیم به طور مستقیم
با خود افراد و مدیر برنامه اصلی ارتباط برقرار کنیم و واسطهها حذف
شوند .به همین دلیل هزینهها کاهش پیدا کرد ».جدا از این مسئله و
کارنامه پرفراز و نشیب ساپینتو و حضور او در تیم ها و کشورهای مختلف
نکته ای که مورد توجه کاربران فضای مجازی ورسانه ها و فوتبال
دوستان قرار گرفته ،واکنش های عجیب و غریب این مربی درباره
اشتباهات داوری در لیگ های مختلف است .او با حرارت و هیجان
وصف ناپذیری وارد زمین می شود و به داور و بازیکنان حریف اعتراض
می کند و حتی در یک صحنه او برای آن که اعتراض شدیدش را به
تصمیم داور بازی نشان دهد در زمین دراز می کشد و تهدید می کند تا
زمانی که تصمیم داور اصالح نشود برنمی خیزد .شاید در لیگ برخی
کشورها این مسائل احساسی و هیجانی در همان زمین حل و فصل می
شود اما در ایران کمیته انضباطی و اخالق به این گونه مسائل ورود می
کنند و جرایم و محرومیت های سنگینی هم برای مربی و بازیکن خاطی
در نظر می گیرند که نمونه های اخیر آن مربوط به یحیی گل محمدی و
ساکت الهامی مربیان پرسپولیس و تراکتور است که چند جلسه و چند
ماه محروم شدند .حال وظیفه مسئوالن باشگاه به ویژه بخش حقوقی
است که عالوه بر دقت در مباحث مالی ،اوال ساپینتو را درباره قوانین
ساری و جاری در فوتبال ایران و جامعه ایرانی توجیه کنند تا دود این
گونه رفتارهای او به چشم استقالل نرود و ثانیا این مسئله را در قرارداد
او هم بگنجانند که در صورت نقض آن با جریمه مالی مواجه خواهد شد
یا اگر پس از اتمام حجت باشگاه با او ،به دلیل اعمال غیرمتعارف از سوی
نهادهای نظارتی و انضباطی با جریمه مواجه شد ،موظف است خودش
آن را بپردازد.

