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سوژه روز

وداع  جمعی ســتاره های شطرنج 
  همسر سارا خادم الشریعه به »شهروند« اعالم کرد که این شطرنج باز قصد مهاجرت ندارد

ک فوتبال ایران، خالــی از خارجی ها خــا
  بررسی »شهروند« نشان می دهد ۳0 نفر از بازیکنان و مربیان خارجی در نیم فصل ایران را ترک کردند

مهاجم نیجریه ای 
استقالل در تهران

مسئوالن استقالل از مدت ها 
قبل برای تقویت خط هافبک 

خود به دنبال جذب بازیکن 
خارجی بودند. بر این  اساس، 

برنی ایبینی وینگر 
نیجریه ای- استرالیایی مورد 

توجه فرهاد مجیدی سرمربی 
آبی ها قرار گرفت. ایبینی بعد  از 

توافق با مسئوالن استقالل روز 
گذشته به تهران رسید و قرار 

است بعد از موفقیت در 
تست های پزشکی به  جمع 

استقاللی ها اضافه شود. او که 
سابقه حضور در تیم ملی 

استرالیا را هم دارد، در تیم های 
االمارات امارات،  چونبوک موتورز 
کره جنوبی، ونکوور وایت کپس 
کانادا، سیدنی اف سی استرالیا، 
بروژ بلژیک و ... بازی کرده است. 

 حضور ایبینی بیست وهفت  
ساله با توجه به بازگشت شیخ 
دیاباته و آمادگی مهدی قائدی 

می تواند تا حد زیادی نگرانی 
فرهاد  مجیدی را از خط حمله 

آبی ها رفع کند و امیدوار باشد که 
هواداران در ادامه رقابت ها 
بازی های خوبی را از تیمش 

 شاهد باشند. 

 دیپورتی ذوب آهن 
در پرسپولیس

کریستین اوساگونا، مهاجم 
نیجریایی و سابق تیم ذوب آهن 
با عقد قراردادی به پرسپولیس 

پیوست تا نخستین خرید 
خ ها و یازدهمین   زمستانی سر
آفریقایی تاریخ این تیم باشد. 
این انتقال برای او درحالی رقم 

خورد که پیش بینی  می شد 
ستاره سابق ذوب آهن به فوالد 
برود اما در چرخشی ناگهانی سر 

از پایتخت درآورد و حاال عکس 
یادگاری اش  با محمدحسن 

انصاری فرد به عنوان »نخستین 
خرید پرسپولیس در نیم فصل« 
بین هواداران این تیم دست به 

دست  می شود. اوساگونا نیم 
فصل اول را در ذوب آهن سپری 
کرد اما او در این تیم موفق نبود 

و کنار گذاشته شد. البته او 
 کارنامه خوبی در فوتبال دارد. 

بازی در فوتبال بلژیک، تایلند، ام 
صالل قطر و لیگ برتر کره جنوبی 
باعث شده تا  کارنامه خوبی برای 
او به ثبت برسد و حاال قرار است 

خ تیم  این بازیکن پیراهن سر
تهرانی را برتن کند.  

]شهروند[  در چند ماه اخیر بیشتر خارجی های شاغل در فوتبال ایران به دالیل مختلف 
قرارداد خود را فسخ کردند و از کشور خارج شدند. اگر اتفاقات فوتبال ایران را با دقت دنبال کرده 
باشید قطعا در این مدت در جریان فسخ قرارداد افراد خارجی با باشگاه ها و حتی فدراسیون قرار 
گرفته اید. بررسی دقیق درباره تعداد زیاد خارجی هایی که از ایران رفته اند، نشان می دهد فوتبال 
کشور با چه شرایط پیچیده ای روبه رو شده  است. تاکنون 25 مربی و بازیکن خارجی که از ابتدای 
فصل در فوتبال ایران در حال کار بودند، قرارداد خود را فسخ کرده اند و چهار یا پنج بازیکن هم 
در آستانه فسخ قرارداد رسمی خود هستند. این موضوع بی شک اتفاقی ساده نیست و قطعا 
شرایط اقتصادی سخت باشگاه ها و وضع نابسامان ارز در ایران بر این جدایی ها تأثیر مستقیم 

داشته است، اما خارجی هایی که از ایران رفتند چه کسانی هستند؟

ویلموتس و دستیارانش استارت قصه را زدند
بر اساس وعده هایی که مدیران فدراسیون فوتبال ایران هنگام عقد قرارداد به مارک 
ویلموتس دادند،  قرار بود این مربی فوتبال ملی کشور را با سبکی هجومی متحول کند، اما 
همکاری این مربی بلژیکی و دستیارانش با تیم  ملی به تلخ ترین شکل ممکن اتفاق افتاد. 
او در طول 6 ماهی که با فدراسیون همکاری کرد تنها 21 روز در ایران حضور داشت و 15 روز هم 
با تیم  ملی در سفر بود. برای این مدت 2 میلیون یورو به همراه دستیارانش دریافت کرد و 
سپس قرارداد خود را به صورت یک طرفه فسخ کرد. طبیعتا با جدایی این مربی بلژیکی، مانو فررا 
اسپانیایی، تیری وریانس و هرمان دی النتشیر نیز قرارداد خود را فسخ کردند و از کادر فنی تیم  

ملی جدا شدند.

ادامه با استراماچونی
استراماچونی هرچند شروعی ناامیدکننده با استقالل داشت، اما به مرور زمان، آبی های 
پایتخت را به بهترین تیم ایران تبدیل کرد. او به دلیل مشکالت قانونی و حقوقی به وجود آمده 
در دریافت پول قرارداد و مشکالتی که در استقالل داشت درنهایت قرارداد خود را فسخ کرد 
و بعد از یک ماه مذاکره پرسروصدا حاضر به بازگشت نشد. عمر دانسی و سباستین لتو دو 
دستیار او هم نقشی مهم در موفقیت های استقالل داشتند که با جدایی استرا آنها هم از ایران 
رفتند. بعد از قطع همکاری با کادر فنی خارجی، این بار نوبت به هرویه میلیچ رسید که قرارداد 
خود را فسخ کند. او ابتدا برای باشگاه فرصتی تعیین کرد که مطالبات معوقه اش را پرداخت 
کنند اما وقتی این اتفاق رخ نداد به صورت رسمی و یک طرفه قرارداد را فسخ و به باشگاه اعالم 

کرد دیگر به ایران بازنخواهد گشت. 

ین کالدرون در مسیر سایر
وقتی گابریل کالدرون تصمیم گرفت جای برانکو ایوانکوویچ را در پرسپولیس بگیرد، 
خیلی ها بر این باور بودند که این مربی آرژانتینی نمی تواند نتایج خوبی با این تیم بگیرد. فراز و 
نشیب های ابتدای فصل و شکست مقابل چهار تیم مدعی سپاهان،  تراکتور، شهرخودرو 
و نفت مسجدسلیمان هم نگرانی های زیادی درباره عملکرد کالدرون به وجود آورد. با وجود 
این، به مرور زمان او پرسپولیس را متحول کرد و دو روز قبل در شرایطی خبر رسمی قطع 

همکاری با او اعالم شد که تیم با سه امتیاز اختالف نسبت به سپاهان در صدر جدول لیگ برتر 
قرار دارد و در جام حذفی هم به جمع چهار تیم برتر صعود کرده است. خواکین و اینیگیو والنسیا 
نیز با رفتن کالدرون ایران را ترک کردند. جونیور براندئو، مهاجم برزیلی بی کیفیت سرخ ها هم 
که با  هزار امید و آرزو در ابتدای فصل قرارداد خود را ثبت کرده بود در اواسط نیم فصل به دلیل 
عملکرد بدی که داشت قرارداد خود را فسخ کرد. حاال هم بشار رسن، ستاره عراقی تیم به دلیل 
دریافت نکردن مطالباتش تهدید به فسخ قرارداد کرده است و احتمال دارد قراردادش را فسخ 
کند. البته با وجود جدا شدن این خارجی ها، دیروز باشگاه پرسپولیس با اوساگوانا، مهاجم 

نیجریه ای قرارداد امضا کرد.

تراکتور و جداشده های پرتعداد
مدیران باشگاه تراکتور با  هزار امید و آرزو در ابتدای فصل هدایت این تیم را به مصطفی 
دنیزلی، مربی مشهور ترکیه ای سپردند. شروع پرشورها در لیگ هم فوق العاده بود ولی بعد از 
مدتی روی دور ناکامی حرکت کردند و دنیزلی تصمیم گرفت به همراه دو دستیار هم وطن خود 
قراردادش را فسخ کند و به ترکیه برگردد. نکته قابل توجه دیگر اینجاست که محمدرضا زنوزی 
نام چهار بازیکن خارجی را هم در ترکیب تراکتور قرار داد، اما کوین فورچونه، مازوال و سوگیتا سه 

بازیکن گران قیمت خارجی آنها هم از این تیم جدا شدند. 

سایر خارجی هایی که از ایران رفتند
جفرسون، بازیکن برزیلی ماشین سازی به دلیل مصدومیت تا 6 ماه آینده امکان 
همراهی این تیم را نداشت و درنهایت با تصمیم مدیران باشگاه قراردادش فسخ شد. 
همین اتفاق برای کاخا شویلی، بازیکن گرجستانی پارس جنوبی جم نیز رخ داد و با اینکه او 
هنوز قرارداد خود را به صورت رسمی فسخ نکرده، احتماال از این تیم جدا خواهد شد. البته 
هومن افاضلی، سرمربی جدید این تیم نیز اعالم کرده است فرناندو دخسوس و مگنو 
باتیستا دروازه بان و  هافبک برزیلی را هم نمی  خواهد و باید منتظر تعیین تکلیف این دو 
بازیکن خارجی هم باشیم. باشگاه فوالد خوزستان هم البته قرارداد  ولید خالد بنی یاسین، 
مدافع اردنی خود را فسخ کرد. شاهین بوشهر نیز عذر لوکا گادرانی را خواسته است. مارکو 
ووکسویچ،  هافبک مونته نگرویی تیم پیکان تهران هم که برای تعطیالت زمستانی ایران را 
ترک کرده بود با دریافت باقیمانده قرارداد فصل جاری و فصل گذشته به صورت رسمی به 
همکاری با این تیم تهرانی پایان داد. از آذرماه امسال در رسانه ها عنوان شده بود کارلوس 
چاواریا چوچول، مهاجم 24 ساله نیکاراگوئه ای شهرخودرو مشهد هم در نیم فصل قرارداد 
خود را با این تیم فسخ خواهد کرد، اما این خبر هنوز به صورت رسمی منتشر نشده است. 
همچنین بازیکنان خارجی ذوب آهن اصفهان در این فصل نتوانستند در ترکیب این تیم 
درخشش خوبی داشته باشند. عملکرد آنها به قدری بد بود که باشگاه ذوب آهن چند روز 
قبل با صدور اطالعیه ای به صورت رسمی از فسخ قرارداد ایبو باکر و ماکائولی کریسانتوس 
خبر داد. ذوبی ها اعالم کرده اند با این فسخ قرارداد 415 هزار دالر صرفه جویی اقتصادی 
داشته اند. گل گوهر سیرجان هم با تصمیم مجید جاللی از دو ماه قبل به صورت رسمی 

قرارداد کوین جانسن،  هافبک هلندی خود را فسخ کرد. 

]شهروند[  شطرنج این روزها به تنهایی بخش اعظمی از حاشیه های ورزش ایران را به 
خودش اختصاص داده و هر روز یک خبر ناخوشایند از ملی پوشان این رشته به گوش 
می رسد. آخرین خبر هم مربوط به سارا خادم الشریعه بود که یکشنبه شب در پستی 

اینستاگرامی از تیم ملی انصراف داد! 

ماجرای استعفای خادم الشریعه
سارا خادم الشریعه که در چند  سال اخیر به عنوان برترین شطرنج باز زن ایران در جهان نام 
خودش را بر سر زبان ها انداخته و حتی  سال قبل عنوان قهرمانی مسابقات سریع  و برق آسای 

جهان را کسب کرد، در پستی اینستاگرامی با نوشتن جمله ای کوتاه به شطرنج ایران شوک 
جدیدی وارد کرد: »از تیم ملی استعفا«. هیچ توضیحی زیر پست خادم الشریعه وجود نداشت و او 
که در آخرین رنکینگ جهانی در رده سیزدهم قرار گرفته، فعال تصمیم دارد سکوت کند. حتی وقتی 
با تلفن همراه او تماس گرفتیم، همسرش پاسخگو بود و اعالم کرد خادم الشریعه قصد مصاحبه 
ندارد. تنها موردی که همسر خادم الشریعه به آن پاسخ داد، شایعه ای پیرامون مهاجرت این 

ورزشکار بود: »چنین تصمیمی نداریم. اگر تصمیم ما رفتن بود، زودتر از اینها می رفتیم«. 

تیم ملی شطرنج در وضع قرمز
علیرضا فیروزجا، نابغه شانزده ساله شطرنج ایران مهاجرت کرده و قصد ندارد با پرچم ایران 
مسابقه دهد. از سویی میترا حجازی پور به خاطر نداشتن حجاب در مسابقات جهانی از 
تیم ملی اخراج شده و حاال نوبت به سارا خادم الشریعه رسیده که کناره گیری خود را اعالم کند. 
همچنین این روزها شایعه مهاجرت پرهام مقصودلو، دیگر نابغه شطرنج ایران هم خیلی 
جدی شنیده می شود و باید دید تا چه حد صحت دارد. اوضاع نابسامان شطرنج در حالی رخ 
داده که رئیس این فدراسیون دائما حاشیه ها را گردن افراد مختلف می اندازد و زیر بار 
مسئولیت نمی رود. مسئوالن ورزش هم توجه خاصی به اتفاقاتی که در شطرنج رخ داده، 
نمی کنند و این رشته که با حضور نسلی جدید اوج گرفته،  این روزها در حال سقوط است. قطعا 
در برخی موارد می شد با مدیریت بهتر جلوی حواشی احتمالی را گرفت؛ مثل همین داستان 
سارا خادم الشریعه که به خاطر حمایت از علیرضا فیروزجا، از سوی رئیس فدراسیون در 
مصاحبه ای مورد نقد جدی قرار گرفت و حاال هم گویا به خاطر همین اختالفات نمی خواهد برای 

تیم ملی مسابقه دهد. 

 فشارهای دو وزیر ورزش، صمت و چک 6 میلیاردی 
مالک شهرخودرو را راضی کرد

گل محمدی با زور  روی نیمکت پرسپولیس
یحیی  پرسپولیس  باشگاه  بالتکلیفی  هفته  چند  از  بعد  باالخره  ]شهروند[  
گل محمدی را به عنوان سرمربی جدید معرفی کرد تا تیم مشهدی در آستانه شروع 
نیم فصل دوم بدون سرمربی بماند. سرخ پوشان به گزینه مد نظر خود رسیدند، اما این 
اتفاق بعد از برخی فشارهای بیرونی به مالک خصوصی باشگاه شهر خودرو رخ داد که 
باید تیمش را تا یک هفته دیگر آماده حضور در پلی آف آسیا کند. یحیی تیم صدرنشین 
و قهرمان 3 دوره لیگ را تحویل گرفته تا مأموریت ناتمام در دوره قبلی سرمربیگری اش 

را به اتمام برساند. 

رضایت زوری از شهر خودرو
یحیی  سراغ  پرسپولیس  باشگاه  برانکو،  جدایی  از  بعد  که  بود  فصل  ابتدای 
گل محمدی رفت و با درهای بسته باشگاه مشهدی روبه رو شد. آن مقطع فدراسیون 
هم برای هدایت تیم امید خواستار جذب یحیی بود که درنهایت این مربی تصمیم گرفت 
با مبلغی قابل توجه قراردادش را با تیم شهر خودرو تمدید کند. با روی کار آمدن کالدرون و 
نتایج خوبی که او تا پایان نیم فصل گرفت، کسی فکر نمی کرد تا پایان فصل یحیی باز هم در 
رادار پرسپولیس قرار گیرد، اما این اتفاق بعد از اختالفات سرمربی آرژانتینی و انصاری فرد 
رخ داد. باز هم پرسپولیس روی سرمربی تیم شهر خودرو دست گذاشت و این بار با 
چانه زنی و برخی فشارهای بیرونی موفق به استخدام گل محمدی شد. سخنگوی 
باشگاه شهر خودرو در فضای مجازی فشار برخی وزرای دولت را برای صدور رضایت نامه 

یحیی به وسیله باشگاه مشهدی تأیید کرد. 

خشم هواداران مشهدی به قیمت 6 میلیارد
بعد از جدایی یحیی گل محمدی از شهر خودرو و قطعی شدن حضور او روی نیمکت 
پرسپولیس، هواداران فوتبال در مشهد حسابی خشمگین شدند و در فضای مجازی 
اعتراض خود را به این معامله نشان دادند. البته باشگاه مشهدی چندان هم از 
این نقل وانتقال ضرر نکرد؛ چون آن طور که شنیده می شود، یک چک 6 میلیاردی از 
پرسپولیس بابت جدایی یحیی گل محمدی و دستیارانش دریافت کرده است. با این 
حال بدون سرمربی ماندن شهر خودرو به عنوان یکی از نمایندگان فوتبال ایران در لیگ 
قهرمانان آسیا در فاصله یک هفته مانده تا دور اول پلی آف این رقابت ها،  انتقاداتی را در 
فضای مجازی حتی از سوی هواداران سایر تیم ها نیز در پی داشته که معتقدند دولت 

برای سروسامان دادن به وضع پرسپولیس دست به کار شده است. 

واکنش شهرخودرو: تا جایی که زورمان رسید، ایستادیم
شهر خودرو بعد از صدور رضایت نامه گل محمدی حاال خیلی زود باید سرمربی خود 
را معرفی کند. به گفته سخنگوی این باشگاه، یک مربی پرتغالی، علیرضا منصوریان و 
مجتبی سرآسیایی گزینه های سرمربیگری شهرخودرو هستند. آنها به جدایی یحیی با 
این بیانیه واکنش نشان دادند: »به خواست هواداران و پایبندی به برنامه های بزرگی که 
در شهر خودرو داریم تا جایی که زورمان رسید، پای سرمربی مان ایستادیم و تمام راه ها را 
نیز به تنهایی طی کردیم اما درنهایت نشد که نشد و مجبور شدیم رضایت نامه سرمربی 

تیم مان را برای هدایت پرسپولیس امضا کنیم.«

آشتی یحیی و پرسپولیس بعد از 7 سال
هواداران پرسپولیس خاطرات چندان شیرینی از سرمربیگری یحیی گل محمدی در 
این تیم ندارند. شکست در فینال جام حذفی به سپاهان و خداحافظی غریبانه مهدی 
مهدوی کیا از فوتبال باعث شد که در آن دوره عملکرد گل محمدی انتقادات زیادی را در 
پی داشته باشد. حاال یحیی بعد از چند  سال عملکرد نسبتا موفقیت آمیز روی نیمکت 
تیم هایی همچون ذوب آهن و شهرخودرو در شرایطی به پرسپولیس بازگشته که این 
تیم صدرنشین است و در 3 دوره قبلی لیگ  برتر هم قهرمان شده تا حاال هواداران این 
تیم به چیزی جز قهرمانی راضی نباشند. یحیی گزینه ایده آل پرسپولیس بعد از جدایی 
کالدرون بود و با هزینه ها و دردسرهای زیادی هم روی نیمکت سرخ پوشان خواهد 

نشست تا بلکه خاطرات تلخ 7  سال قبل از یاد هر دو طرف برود. 

مأموریت دشوار یحیی
بدون شک یحیی گل محمدی می داند چه مسئولیت سنگینی را پذیرفته و شاید 

پرطرفدارترین  از  یکی  پذیرفتن  برای  دیگر 
تیم های ایران، شانس در خانه اش را نزند. 
قهرمانی  از  کمتر  به  هواداران پرسپولیس 

راضی نمی شوند و کالدرون هم تیمی آماده 
و صدرنشین را تحویل یحیی داده است. 
یک ونیم  قرارداد  پرسپولیس  باشگاه 
ساله با گل محمدی امضا کرده است و 
این اعتماد انصاری فرد را به این مربی 

نشان می دهد. درواقع یحیی از همین 
حاال می تواند برای فینالیست شدن در 
آسیا برنامه ریزی کند؛ اگر چه حتی قبل 
از ورود او تغییراتی در لیست بازیکنان 
این تیم به وجود آمده و گل محمدی 

باید خودش را با این شرایط وفق دهد.

پیروانی ماندنی شد، کریم نه
افشین پیروانی که با گابریل کالدرون به 

مشکالت جدی برخورده  و حتی به صورت شفاهی از 
سرپرستی پرسپولیس هم انصراف داده بود، بعد از 
خود  سمت  در  گل محمدی  سرمربیگری  اعالم 
ماندنی شد. نکته مهم تر درباره کریم باقری بود که 
از  مصاحبه ای  در  یحیی،  سرمربیگری  از  بعد 
کناره گیری خود خبر داد: »من از جایی و فردی تماسی 
نداشته  ام. تأکید می کنم که هر سرمربی برای انتخاب 
دستیارانش اختیار تام دارد. من کناره گیری می کنم تا 
ببینیم در  باید  باشد.  باز  دست سرمربی جدید 
روزهای آینده چه اتفاقی می افتد.« البته انصاری فرد 

در مصاحبه اش گفته بعید است گل محمدی 
نخواهد با باقری همکاری کند.


