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آفساید

یزدانی از خدمت سربازی معاف شد

شکست طلسم  ۵۶ساله دختران والیبال
تیم ملی والیبال زنان ایران در دیدار نیمهنهایی بازیهای همبستگی
کشورهای اسالمی ،جمهوری آذربایجان را با نتیجه  3بر یک شکست
داد تا طلسم  ۵۶ساله این تیم برای کسب مدال مسابقات رسمی با
صعود به دیدار نهایی شکسته شود .شاگردان الساندرا کمپدلی با این
پیروزیمدالنقرهونایبقهرمانیخودرا قطعیکرد.آخرینمدالتیم
ملی والیبال زنان ایران در مسابقات رسمی در بازیهای آسیایی سال
 ۱۹۶۶به رنگ برنز به دست آمد تا طلسم ۵۶ساله این تیم برای کسب
مدال با صعود به دیدار نهایی بازیهای کشورهای اسالمی شکسته
شود و شاگردان کمپدلی به نخستین مقام این تیم بعد از انقالب
برسند .این نخستین نایب قهرمانی تاریخ والیبال زنان ایران است.
▪مهرباطلبررکوردشکنیفصیحیوتفتیان!

ساموئل لوپس مسئول فنی مسابقات دوومــیــدانــی بازیهای
کشورهای اسالمی اعالم کرد با توجه به بررسی رکوردهای زده
شده در رشته دوومیدانی و با توجه به بررسی رکوردها توسط تیم
کارشناسی طبق سیستمهای  Photo-Finishو  ،SISنتایج سه روز
نخست مسابقات صحیح نیست و نمیتواند برای ردهبندی جهانی یا
هر گونه رکوردی مورد استناد قرار گیرد .گفتنی است پیش از این در
روز نخست حسن تفتیان در مقدماتی  ۱۰۰متر زمان  9.8۸ثانیه و
فرزانه فصیحی ۱1.2۴ثانیه را ثبت کردند .البته نتایج دور مقدماتی
با توجه به سرعت غیرمجاز باد ثبت نشد اما در مرحله نیمهنهایی دوی
 ۱۰۰متر زنان فصیحی رکورد  ۱1.3۰ثانیه را به ثبت رساند و اعالم
شد فصیحی و تفتیان رکوردهای ملی ایران را هم شکستهاند اما بر
اساس نامه هیئت فنی مسابقات این رکوردها نامعتبر است.
▪پایانکارکشتیفرنگیبا 7مدال

رقابتهای کشتی فرنگی بــاز یهــای همبستگی کشورهای
اسالمی با کسب هفت مدال شامل سه طال ،یک نقره و سه برنز
برای ایران به اتمام رسید .در پایان این رقابتها تیم ملی کشتی
فرنگی ای ــران توسط شــیــرزاد بهشتیطال( ،)۶۳محمدرضا
رستمی()۷۲و علیاکبر یوسفی( )۱۳۰به مدال طال رسید .رامین
طاهری( )۸۷تک نقره ایران را گرفت و محمدجواد رضایی(،)۶۷
امین کاویانینژاد( )۷۷و مهدی بالی( )۹۷هم برنزی شدند.
▪نمایندهوزنهبرداریایرانطالییشد

رضا بیرانوند ملیپوش دسته  96کیلوگرم تیم ملی وزنهبرداری به
 3مدال طال دست یافت .بیرانوند در حرکت یکضرب وزنه 167
کیلوگرمی را مهار کرد و طالیی شد .در دوضرب وزنه  194کیلوگرم
را باالی سر برد و با ثبت رکورد مجموع  361کیلوگرم به مدال طالی
حرکت یک ضرب ،دوضرب و مجموع رسید.

گروه ور زش  /بیستودومین دوره لیگ
برتر در حالی از جمعه هفته گذشته آغاز شد
که در همان شروع کار شاهد بی نظمی و
اختاللسامانهفروشبلیتودرنهایتبدون
تماشاگر برگزار شدن هفته نخست بودیم.
این مسئله که البته با سوءظن به آن پرداخته
می شود باعث شد هفته نخست بی روح و
بی رونق باشد و دیدار حساس استقالل و
سپاهان که آغازگر لیگ بود در حد یک بازی
تمرینی برگزار شود .قهرمان مقتدر فصل
گذشته با سرمربی جدیدش ساپینتو مقابل
تیم دگرگون شده سپاهان قرار گرفت که با
مورایس پرتغالی وارد لیگ شده بود .توقع
از تیمی که در یک فصل باخت ن ـداده بود
باال بود و انتظار می رفت رکــورد شکست
ناپذیری تداوم پیدا کند اما آبی ها با ارنجی
دفاعی و ناهماهنگی مشهود روی دو ضد
حمله غافلگیر شدند و در آزادی شکست
خوردند تا در پایان موفقیت استقالل با
سرمربی جدید مــورد تردید قــرار بگیرد.
البته که برای قضاوت زود است و با توجه به
فرصت اندک تیم ها برای دوره آماده سازی
و رها نشدن از سنگینی تمرینات بدن سازی
اجازه نمی دهد تیم ها تا حداقل  6-5هفته
نخست بازی دلخواه شان را انجام دهند به
ویژه این که بسیاری از آن ها با تغییرات کادر
فنی و بازیکنان فصل جدید را آغاز کرده اند.
باخت استقالل در هفته نخست رقبایش را
خوشحال کرد اما جالب این که به جز همان
سپاهاندیگررقباتوفیقینداشتند.تی مهای
فوالد خوزستان ،تراکتور و پرسپولیس که
یک روز دیرتر از استقالل به میدان رفتند
و این شانس را داشتند که با یک برد خوب
لیگ را بهتر از آبی های پایتخت آغاز کنند و
سه امتیاز حساس بگیرند.

موتور گلزنی آزمون همچنان خاموش

ستاره تیم ملی کشورمان به همراه لورکوزن در دومین هفته از رقابت های بوندسلیگا
هم ناکام ماند .شنبه شب در چارچوب هفته دوم بوندسلیگای آلمان ،لورکوزن به
مصاف آگسبورگ رفت و با نتیجه دو بر یک شکست خورد.در این مسابقه ،سردار
آزمون مهاجم ملی پوش کشورمان در ترکیب اصلی لورکوزن قرار گرفت و پشت
سر پاتریک شیک به عنوان مهاجم بازی کرد.مهاجم ایرانی در این بازی نتوانست
برای لورکوزن گلزنی کند و موتور گلزنی اش در هفته دوم هم خاموش ماند .سایت
«هواسکورد» در ارزیابی فنی اش از این بازی به آزمون نمره متوسط  6.5از  10را داد.
با توجه به این عملکرد شاید هفته آینده سردار ایرانی جایی در ترکیب اصلی لورکوزن
نداشته باشد! گفتنی است لورکوزن هفته پیش نیز مقابل دورتموند تن به شکست
داد تا پس از دو بازی با صفر امتیاز فعال در رده هفدهم و یکی مانده به آخر قرار گیرد.

ویژه

واکنش دبیرکل کمیته ملی المپیک به
شائب ه ثبتنامش در انتخابات

سعیدی:کارخالفقانونانجامندادم
گروه ورزش /فرایند ثبتنام از کاندیداهای حضور در
انتخابات کمیته ملی المپیک درحالی  ۲۰مردادماه
به پایان رسید که کیکاووس سعیدی بــرای دو پست
ریاست و نایبرئیسی کمیته ملی المپیک ثبتنام کرد.
این درحالی است که سعیدی بهعنوان دبیرکل مجاز به
کاندیداتورینبوداماویکههمزمانسرپرستیآکادمی
ملی المپیک را بر عهده داشت ،تاکید کرد به واسطه
سمتش در آکادمی وارد گود رقابت شده ،حال آنکه او
تیر امسال بهعنوان سرپرست انتخاب شد و از آن تاریخ
تاکنون خبر رسمی درخصوص صدور حکم ریاستش بر
آکادمی ،منتشر نشده است .نکته سوال برانگیز دیگر در
ماجرای ثبتنام او برای انتخابات پیشروی کمیته این
بود که سعیدی بهعنوان دبیرکل ،ریاست «ستاد تطبیق
و بررسی روند برگزاری انتخابات» را بر عهده دارد و طبق
تبصره ۳دستورالعملاجراییانتخاباتکمیته،هیچیک
از اعضای ستاد نباید نامزد انتخابات هیئت اجرایی
باشند .این اشکاالت در حالی قانونی بودن ثبتنام
سعیدی در انتخابات کمیته ملی المپیک را زیر سوال
بردکهدبیرکلکمیتهملیالمپیکدرواکنشبهحواشی
پیش آمده گفت :برابر مصوبه هیئت اجرایی کمیته ملی
المپیک به تازگی بهعنوان رئیس آکادمی ملی منصوب
شدم اما بهدلیل تصدی در دو پست و مغایرت قانونی،
همزمان حکم سرپرستی دبیرکلی برایم صادر شد و بر
همین مبنا توانستم برابر اساسنامه مصوب نامزد شوم.
وی افزود :به محض ثبتنام و کاندیداتوری در انتخابات،
از ستاد برگزاری استعفا و انصراف خود را اعالم کردم و
کلیهمکاتباتنیزباعنوانسرپرستدبیرکلیصورتمی
گیرد .سعیدی پیشتر در گفتوگویی کوتاه با ایرنا ضمن
تشریح شرایط حضورش در انتخابات چنین گفته بود:
مطمئن باشید کار خالف قانون انجام نمیدهم.

نگاهی به
هفته نخست
لیگ بیست و دوم

همدردی رقبا
با قهرمان شکست خورده!
اما گویا کهکشانی و پرسـتاره بودن هم در ابتدای لیگ
به کمـک مدعیان نمی آید چـرا که پرسـپولیس و فوالد
و تراکتـور مقابـل حریفـان شـان بـا تسـاوی و شکسـت
متوقـف شـدند تـا ناراحتـی اسـتقالل بابـت کسـب
نکردن امتیـاز در هفته نخسـت کمتـر شـود .در روز دوم
لیگ سـه بازی برگزار بود و همـه منتظر رونمایـی از تیم
کهکشانی پرسپولیس بودند آن هم در حالی که یک روز
پیش از بـازی بـا ذوب آهـن باشـگاه از جذب یـک مهاجم
سرشناس هلندی خبر داده بود که البته مجوز همراهی
تیم در هفته نخست را نداشت .پرسپولیس در حالی که
مهمـان ذوب آهن بـود و حریفـش از دقیقـه  53بـا اخراج
نادر محمدی  10نفره بود به دلیل نداشتن مهاجم تمام
کننده و گلـزن نتوانسـت بـه گل برسـد و بـا تسـاوی بدون
گل لیـگ را آغـاز کرد .فـوالد خوزسـتان هـم که بـا نکونام
و خریدهـای خوبـی کـه داشـته یکـی از مدعیـان اسـت در
اهـواز مقابـل نفـت آبـادان بـا تسـاوی متوقـف شـد آن هـم
در حالـی کـه حملات زیـادی روی دروازه مهمان داشـت
و درخشـش دروازه بان نفتی ها و تیـرک دروازه مانع ثبت
نخسـتین برد سـرخ پوشـان شـد .نکته دیگر این بازی ثبت
اولیـن بـازی وریـا غفـوری کاپیتـان سـابق اسـتقالل بـرای
فوالد بود .این بازیکن که بر خالف میلش از استقالل جدا

▪تابلوینتایجهفتهنخستلیگبرتر

استقالل

صفر سپاهان اصفهان

پیکان

یک

آلومینیوم اراک

		
صفر هوادار

نساجی مازندران یک

مس رفسنجان

یک

ذوبآهن اصفهان صفر پرسپولیس
فوالد خوزستان
گلگهر سیرجان

رسانه یونانی در گزارشی از گره خوردن سرنوشت
دو بازیکن ایرانی آ.اک به بازی دوستانه با اروگوئه
خبر داد.سایت « »iapopsiیونان در گزارشی به
وضعیت مبهم احسان حاج صفی و کریم انصاری
فرد دو بازیکن ایرانی آ.اک در تیم ملی کشورمان
پرداخت.این رسانه یونانی نوشت :کریم انصاری
فرد و احسان حاج صفی دو بازیکن آ.اک به دراگان

صفر

صفر صنعت نفت آبادان صفر
2

بــه دادگـــاه حکمیت ورزش خواستار کاهش
مبلغ مذکور شدند و سرانجام نیز این رأی در
دادگــاه  CASمــورد تأیید قــرار گرفت.باشگاه
استقالل با محکومیت در این پرونده که پیگیری
آن به وکالی خارجی سپرده شده بود ،عالوه بر
مطالبات مربی ایتالیایی باید جریمه تاخیر بابت
اعتراض به دادگاه  CASو همچنین حقالوکاله
سنگینی را به وکــای خارجی پرداخت کند.
براساس رای صادر شده ،باشگاه استقالل ملزم
به پرداخت مبلغی حدود یک میلیون و چهارصد
هزار دالر است و باید دید مدیران فعلی باشگاه،
چالشی را که از دور ههـــای قبلی ایجاد شده
چگونه پشت سر میگذارند .با احتساب قیمت
یورو مسئوالن باشگاه استقالل باید رقمی معادل
 45میلیارد تومان به سرمربی ایتالیایی پرداخت
کنند.با توجه به این که استقالل به تازگی در بازار
نقل و انتقاالت حضور فعالی داشته بی تردید
مدیران این تیم کار سختی برای تامین این مبلغ
خواهند داشت .از سوی دیگر نپرداختن غرامت
تایین شده در موعد مقرر می تواند حسابی برای
باشگاه استقالل گــران تمام شــود و به همین
دلیل تامین بودجه مورد نیاز برای پرداخت
غرامت به استراماچونی در روزهای آینده
اولویت اول و آخر آجورلو و همکارانش
خواهد بود.

سرنوشت 2ملیپوشمنتقددردستاسکوچیچ
اسکوچیچ سرمربی تیم ملی ایران انتقاد کردند
و به نظر می رسد این انتقاد عواقب سختی برای
آن ها خواهد داشت .تیم ملی ایران قرار است در
فیفا دی پیش رو به مصاف تیم ملی اروگوئه برود
و به همین دلیل این اردو تعیین کننده سرنوشت
دو بازیکن ایرانی آ.اک در تیم ملی ایران است.
در صورت خط خوردن حاج صفی و انصاری فرد

یک

نفت مسجدسلیمان 3

بیستودومیندورهرقابتهایلیگبرترفوتبالکشورازجمعهبابرگزاری
پنج دیدار آغاز شد و روز گذشته نیز با برگزاری سه بازی دیگر پرونده
هفته اول رقابت ها بسته شد .در پایان بازی های هفته اول رقابت
های لیگ برتر 14گل داشت که با توجه به دو تساوی بدون گل در روز
شنبه فقط سه گل سهم روز دوم رقابت ها بود .هفته اول لیگ بیست و
دوم شباهت های زیادی به هفته اول فصل گذشته لیگ برتر دارد .در لیگ
بیست و یکم هم مثل شروع لیگ در فصل جاری دو بازی با تساوی بدون گل
به اتمام رسید و مثل این فصل در مجموع 14گل از خط دروازه ها عبور کرد.

ایــن مربی ایتالیایی حکم داد و مدیران وقت
استقالل هم بــرای زمــان خریدن و البته فرار
خودشان به دادگاه عالی ورزش شکایت کردند
تا بار غرامت میلیاردی را به دوش وارثــان خود
بیندازند! همان طور هم شد و این بار هم داستان
غم انگیز فوتبال ایران خط به خط تکرار شد .بعد
از شکایت استراماچونی ابتدا در آبان سال 99
بود که فیفا با صدور رأی به سود استراماچونی،
استقالل را محکوم به پرداخت یک میلیون و
 300هزار یورو کرد که آبی ها با بردن این رأی

صفر

مس کرمان

کپی برابر اصل فصل قبل!

محکومیت
 45میلیاردتومانی
استقالل!

ملوان بندر انزلی

2

2

شروع لیگ بیست و دوم

رای پرونده استراماچونی صادر شد

گروه ورزش/باالخره و بعد از تعویق های چند
باره ،سرانجام رأی دادگاه  CASدرباره پرونده
آندرهآ استراماچونی سرمربی ایتالیایی و سابق
استقالل صــادر شــد و همان رأی کــه پیش از
این توسط فیفا صادر شده بود ،مورد تأیید قرار
گرفت.هجدهم آذر سال  1398بود که بعد از
تعلل مدیران وقت باشگاه استقالل برای جلب
رضایت آنــدرهآ استراماچونی ،این مربی ایران
را به مقصد ترکیه ترک کرد تا از این طریق به
کشورش ایتالیا برود .دستیاران استراماچونی
نیز همراه سرمربی ایتالیایی استقالل از ایران
رفتند تا این آغازی باشد برای باز شدن یکی از
پرونده های جدید و جنجالی فوتبال ایران .از
همان زمان پایان این داستان معلوم بود و قرار
نبود تغییری در سکانس های تکراری فوتبال
ایران ببینیم! استرا شکایت کرد و فیفا به نفع

شد و به فوالد پیوست دقیقه  70به جای محمد آبشک به میدان
رفت .تراکتور که با قربان بردیف سـرمربی سـابق کازان و سردار
آزمون ،حسـابی چهره عوض کرده و در حد مدعی اسـت ،مقابل
تیم پرستاره گل گهر سیرجان با دو شلیک سهمگین تسلیم شد
تا اولین برد تیم امیر قلعه نویی ثبت شـود .با نتایجی که در هفته
نخسـت به دسـت آمد می توان گفت تـا هفته های پنجم –ششـم
نبایـد توقـع بـازی زیبـا و نتایـج منطقـی از تیـم ها داشـت چـرا که
تیمها هنوز سـر و شـکل واقعـی نگرفتـه اند.

ا.اک خوشحال خواهد شد چون دو بازیکن خود
را در ایام فیفا در اختیار خواهد داشت تا در ادامه
مسابقات آمادگی بیشتر داشته باشد.البته
سرنوشت انصاری فرد با آ.اک همچنان در ابهام
است .سرمربی تیم یونانی این مهاجم ملی پوش
ایرانی را در فهرست فروش گذاشته ولی او هنوز
تیم جدیدی پیدا نکرده است.

تراکتور تبریز

یک

در حالی که در هفتههای اخیر حواشی زیــادی درباره
وضعیت خدمت سربازی سیاوش یزدانی مطرح بود این
مدافعباالخرهموفقشدمعافیتخودراازخدمتسربازی
دریافت کند .یزدانی اواســط نیم فصل دوم لیگ سال
گذشته به دلیل سربازی مجبور به ترک آبیها شد و برای
گذراندندورانسربازیراهیتیمملوانبندرانزلیشد.از
قراردادیزدانیبااستقاللنیمفصلدیگرباقیماندهوباید
دید باشگاه استقالل که هم اکنون جای خالی در فهرست
خود ندارد چه تصمیمی درباره این مدافع خواهد گرفت.

تغییر پست صیادمنش جواب داد
در چارچوب هفته سوم لیگ دسته اول انگلیس ،هال
سیتی در خانه به مصاف نوریچ رفت و به برتری دو بر یک
رسید .در این مسابقه  ،اللهیار صیادمنش مهاجم ملی
پوش کشورمان در ترکیب اصلی هال سیتی قرار گرفت
و توانست  90دقیقه در ترکیب تیمش قرار گیرد .با نگاه
به آمار صیادمنش در این بازی متوجه می شوید مهاجم
ملی پوش ایرانی برای سومین هفته متوالی در نقش
وینگر در ترکیب تیم انگلیسی ظاهر شد و وظایف خود را
به نحو احسن انجام داد.

خبر

حیرت بلژیکیها از توافق پرسپولیس
و مهاجم هلندی
باشگاه پرسپولیس چند روز پیش از توافقش با یورگن
لوکادیا ستاره سابق آیندهوون خبر داد و این بازیکن
هلندی وارد ایران شد.در همین باره سایت «فوتبال»
بلژیک درباره این شکار بزرگ پرسپولیس نوشت :یورگن
لوکادیا پدیده فوتبال هلند که سال های درخشانی را با
آیندهوون داشت و در نهایت به عنوان گران ترین بازیکن
تاریخ برایتون با مبلغ  18میلیون یــورو به این تیم در
سال  2018منتقل شد ،انتخاب حیرت آوری کرد .این
ستاره سابق آیندهوون به شکل باورنکردنی به فوتبال
خاورمیانه منتقل شد .لوکادیا با باشگاه پرسپولیس ایران
قرارداد امضا کرد تا در فوتبال آسیا حضور داشته باشد.
این درحالی است که لوکادیا چهار سال پیش به عنوان
یکی از استعدادهای فوتبال هلند شناخته می شد .او به
رغم داشتن پیشنهاد رسمی از نایمخن ولی ترجیح داد
تا به لیگ ایران برود تا شرایط مالی بهتری داشته باشد.

اصرار میالن و سکوت طارمی!

میالن همچنان به جذب ستاره ایرانی پورتو اصرار دارد و گویا دست بردار هم نیست.
طارمی این روزها از میالن پیشنهاد مناسبی دریافت کرده اما فع ً
ال سکوت را در دستور
کار قرار داده تا باشگاه پورتو درباره آیندهاش تصمیم بگیرد .بهصورت غیر رسمی و
در حد گمانهزنی رسانههای ایتالیایی گفته میشود میالن برای جانشینی زالتان
ابراهیموویچ روی طارمی نظر مثبت دارد و حتی پیشنهاد ۳۲میلیون یورویی -نزدیک
به  ۱۰۰۰میلیارد تومان -به پورتو ارسال کرده اما هنوز موافقت باشگاه پرتغالی را
جلب نکرده است .طارمی یکی ،دو هفته قبل اعالم کرد اگر جای مدیر پورتو بود،
مهاجم ایرانی را میفروخت .اظهارنظری که زیاد به مذاق هواداران پورتو خوش نیامد.
از آن به بعد هم طارمی سکوت کرده و منتظر نظر باشگاه پورتو است .اگر با جداییاش
موافقت کنند ،راهی تیم جدیدی میشود و در غیر این صورت در پورتو میماند.

سوژه

چرا استقاللیهابانادریتماسنگرفتند؟

گروه ورزش/بعد از باز شدن پنجره نقل و انتقاالت بود که نام محمد نادری به عنوان یکی
از خریدهای احتمالی استقالل مطرح شد اما در حالی پرونده حضور استقالل در بازار
تابستانی بسته شده که خبری از نام نادری در لیست آبی ها نیست .بر همین اساس نادری
به تازگی در یک پست اینستاگرامی اعالم کرده که اگر بخواهد در ایران تیمی را انتخاب
کند ،در استقالل خواهد بود اما در ادامه چنین آورده که از کادرفنی و مدیران استقالل
کسی با وی تماسی نگرفته است .نادری همچنین از امیر قلعهنویی و مدیران تراکتور بابت
پیگیریهای شان تشکر کرده و در نهایت هم برای استقالل آرزوی موفقیت و قهرمانی
کرده است؛ بدون آن که بگوید قصد دارد در فصل آینده در کدام لیگ به میدان برود .حاال
و در این شرایط سوال خیلی از هواداران استقالل این است که چرا پرونده بازگشت نادری
به استقالل به نتیجه نرسید؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال باید به روزهای ابتدایی نقل
و انتقاالت برگردیم .در آن مقطع از آن جایی که بازگشت مرادمند و یزدانی نامشخص بود
و همچنین دانشگر ،سیلوا و غالمی قراردادی نداشتند ،مدیران باشگاه استقالل به سراغ
محمد نادری رفتند تا شروع خوبی در نقل و انتقاالت داشته باشند.این بازیکن که با انتقالی
از پرسپولیس به استقالل آمده بود ،در تنها فصلی که پیراهن آبی های پایتخت را پوشیده
بود ،عملکرد خوبی داشت و جدا از این مسائل ،توانست به محبوبیت قابل توجهی نزد
هواداران دست پیدا کند .این مسائل دست به دست هم داد تا میان طرفداران از بازگشت
نادری استقبال شود .با این حال ،فرسایشی شدن روند انتخاب سرمربی جدید استقالل
و سپری شدن روزهای متوالی باعث شد تا نادری نیز برای بازگشت به جمع
آبی های پایتخت دچار تردید شود و در این میان نیز پیشنهادهایی از
کشور بلژیک و حتی ترکیه به دست این بازیکن رسید و نادری ترجیح
داد به جای انتظار برای انتخاب سرمربی استقالل ،این پیشنهادها
را بررسی کند .پس از انتخاب ساپینتو ،استقاللی ها موفق به تمدید
قــرارداد سیلوا ،چشمی و غالمی شدند ضمن این که سیدمحمد
حسینی را نیز از هوادار به خدمت گرفتند .عالوه بر این ،ابوالفضل جاللی و جعفر
سلمانی نیز در تیم ماندند تا بدین ترتیب آبی ها در خط دفاعی و همچنین سمت
چپ ،با کمبود روبه رو نباشند.پس از این اتفاقات ،نادری نیز موفق نشد که با تیم
های خواهانش به توافق برسد و این بازیکن تمایل داشت که با بازگشت به فوتبال
ایران ،در فصل جدید پیراهن آبی های پایتخت را بر تن کند تا شانس خود را برای
حضور در جام جهانی بیازماید ،اما این بار برخالف روزهای نخست فصل نقل و
انتقاالت ،این استقالل بود که موفق به حفظ مهره های خط دفاعی خود شده
بود و با بازگشت مرادمند ،حضور سیلوا و غالمی و همچنین تمدید با روزبه و
جذب سیدمحمد حسینی ،ساپینتو نیازی به جذب مدافع جدید نداشت و به
همین دلیل سرمربی پرتغالی آبی ها با بازگشت نادری مخالفت کرد.

