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آخرین وضعیت انتقال علیپور به تیم یونانی

پیشنهاد نجومی سپاهانیها به غفوری

باشــگاه پرسپولیس قصد دارد مذاکرات خود با باشگاه آاک آتن بر سر انتقال علی
علیپور را تا هفته آینده ادامه دهد و تکلیف این موضوع را به طور کامل مشــخص
کند .یونانیها که حاضر شدند پیشنهاد اولیه  500هزار یورویی خود را تا  ۷۰۰هزار
یورو افزایش دهند ،منتظر نرمش باشگاه پرسپولیس هستند .مدیران سرخپوشان
پایتخت در آخریــن نامه نگاری خود اعالم کرده اند حاضرنــد علیپور را در ازای
 ۹۰۰هزار یورو به آاک آتن یونان بدهند .نیاز مبرم مالی باشگاه پرسپولیس به ارز
و همچنین مبلغ قابل توجهی که به این باشــگاه بابت این انتقال میرسد احتمال
کاهش مبلغ درخواستی سرخپوشــان را به همراه خواهد داشت .یونانیها فرصت
محــدودی را برای جذب علیپور در نظر گرفته اند و در صورت عدم توافق مالی با
پرسپولیس تا دوشنبه آینده سراغ سایر گزینههای خود میروند.

سپاهانیها به حضور پررنگ خود در بازار نقلو انتقاالت ادامه میدهند و در جدیدترین
اقدام این باشگاه اصفهانی پیشنهادی میلیاردی برای جذب مدافع تیم استقالل ارایه
داده اســت .در روزهای گذشته گفته شــد که وریا غفوری مدافع راست تیم فوتبال
اســتقالل تهران که در آستانه جدایی از این تیم قرار گرفته و قراردادش تمام شده،
مدنظر  2باشــگاه سپاهان و تراکتورسازی است .در اینمیان شنیده میشود غفوری
پیشنهادی نزدیک به  2میلیارد از سپاهانیها که قبال بازیکنانشان بود ،دریافت کرده
تا به تیم ســابقش برگردد .با این شرایط باید منتظر ماند و دید درنهایت غفوری که
هنوز به استقاللیها پاسخی برای ماندن یا رفتن نداده ،چه تصمیمی برای آیندهاش
میگیرد .این درحالی اســت که باشگاه اســتقالل این روزها درگیر انتخاب سرمربی
جدید است و مذاکرات جدی برای تمدید قرارداد ستارگان خود را آغاز نکرده است.

افشاگری مجیدی علیه مدیران آبی

فرهاد مجیدی این روزها به یکی از
چهرههای شــاخص فوتبال ایران
تبدیل شــده و تقریبا در هر خبرگزاری ،سایت و
کانالی میتوان نام این چهره محبوب استقاللی را
دید .بعد از انتخاب او به عنوان ســرمربی تیم ملی
امید ،حاال مجیدی با یک مصاحبه تند علیه مدیران
استقالل بیشــتر از قبل مورد توجه رسانهها قرار
گرفته است .فرهاد مجیدی که حاال جدایی خود از
استقالل را قطعی میداند ،طی یک مصاحبه علیه
مدیریت باشگاه اســتقالل بویژه خطیر دست به
افشــاگری زد .بعد از انتشار این مصاحبه و پس از
اینکه یک صفحه اســتقاللی در اینستاگرام این
مصاحبه را منتشــر کرد ،وینفرد شــفر ،سرمربی
پیشــین آبیها هم این پســت را الیــک کرد تا
مشــخص شــود حرفهای فرهاد به گوش شفر
رسیده و احتما ال از او خواستهاند در جهت حمایت
از ادعاهای مجیدی این پســت را الیک کند و به
نوعــی میتوان گفت مجیدی و شــفر حاال علیه
مدیران آبی در یک جبهه قرار گرفتهاند .مجیدی
که با توجه به اختالفات فدراسیون و کمیته ملی
المپیک هنوز حضــورش در تیم ملی امید قطعی
نیست ،در گفتوگویی جنجالی به انتقاد از مدیران
استقالل پرداخته و به نوعی با افشاگریهای خود
درهای بازگشت به استقالل را حداقل تا زمانیکه
همین مدیران به فعالیت خود ادامه دهند ،به روی

چهره روز

سکوت قوچاننژاد شکست

علی قلیزاده ،بازیکن ســابق ســایپا که اکنون بازیکن تیم
شــارلوا در لیگ بلژیک است ،با یاسمن فرمانی ،بازیکن تیم
بانوان ملوان بندر انزلی ازدواج کرد.

حضور مهربان در پرسپولیس منتفی شد

حســین مهربان یکی از بازیکنان موردنظر برانکو در نقلو
انتقاالت تابســتانی اســت اما از آنجایی که این بازیکن با
پدیده شــهرخودرو قرارداد دارد ،بــه همین دلیل به این
بازیکن گفته شد که برای پیوستن به پرسپولیس خودش
رضایتنامهاش را از باشــگاه مشهدی بگیرد که این اتفاق
رخ نــداد .با این شــرایط حضور مهربان در پرســپولیس
منتفی شد ،مگر اینکه اتفاق خاصی در این بین رخ بدهد.

علی کفاشیان در کرمان سمت گرفت

باشگاه مس کرمان اعالم کرد که با انتخاب اعضای هیئتمدیره
باشگاه ،علی کفاشیان بهعنوان رئیس هیئتمدیره انتخاب
شــده اســت .همچنین دیگر عضو هیئتمدیــره محمود
محمودینیا نماینده شرکت سرمایهگذاری مس سرچشمه
در باشگاه نیز بهعنوان مدیرعامل انتخاب شد.

ایران-ژاپن؛ شهریور ماه
این ســوال که آیا منظورش علی خطیر اســت،
اینطور میگوید« :من کاری به برداشــت دیگران
ندارم اما درباره این آقا که اســم بردید ،برای من
جای تعجب دارد که چطور اجازه میدهند فردی
که  ۱۰ماه است به باشگاه استقالل آمده و تجربهای
هم ندارد ،مسئولیت تیم بستن و انتخاب سرمربی
را برعهده بگیرد؟! چرا مدیــران ورزش ما چنین
اجــازهای را میدهند؟ هر بار هــم که اعتراضها
بیشتر میشود ،خطیر شماره یک میرود و خطیر
شــماره دو میآید!» مجیدی در ادامه با انتقاد از
سیاستهای باشگاه اســتقالل در نقلو انتقاالت

گفت« :در جلسهای که در العین با مدیران باشگاه
داشــتم ،گفتم که برای فصل آینده صالح نیست
برخی بازیکنان در تیم بماننــد .از آن روز ناگهان
موضعشان تغییر کرد! آمده بودند در جلسه با من
درباره تیم بســتن صحبت کنند اما وقتی نظرم را
شــنیدند و فهمیدند بازیکنان موردنظرشــان در
لیست من نیستند ،به صورت پنهانی مشغول تیم
بســتن شدند! یکبار با خطیر تماس گرفتم و به او
گفتم که شما صالحیت این کار را نداری و چرا در
این مسائل دخالت میکنی که جوابی هم نداشت.
دعا میکنم استقالل از شر دروغها و فریبکاریها

خرید استقالل جنجالی شد!

سوال روز

ی منافع ملی را
نجات پیدا کند ».امیرحسین فتح 
یکی از دالیل جدایی مجیدی از اســتقالل عنوان
کــرده بود که مجیدی در خصوص این ادعا گفت:
«ایشان به من لطف دارند و امیدوارم همانطور که
میگویند به خاطر منافع ملی با جدایی من موافقت
کرده باشند .در باشگاه استقالل هم منافع استقالل
به جای منافع دوســتیها ترجیح داده شود! من
خیلی مسائل را در این شرایط مطرح نکردم که اگر
الزم باشد حتما خواهم گفت .من برنامههای زیادی
برای موفقیت در استقالل داشتم اما اصول من ،با
اهداف آقایان تفاوت داشت».

مهدی تاج رئیس فدراســیون فوتبال دربــاره بازی تیمهای
ملــی فوتبال ایران و ژاپن گفت« :مطابق توافقی که با مقامات
فدراســیون فوتبال ژاپن داشــتیم ،در صورتی که در انتخابی
جامجهانی قطر در قاره آسیا با تیم ملی این کشور در یک گروه
قرار نگیریم ،به احتمال زیاد شــهریور ماه در تهران یا توکیو 2
تیم مقابل هم در دیدار دوستانه به مصاف هم میروند».

مطهری در اصفهان میماند

باشــگاه ذوبآهن اعالم کرده با امیرارســان مطهری به
توافق دســت یافته و این مهاجم فصل نوزدهم را هم در
تیم فوتبال این باشگاه بازی خواهد کرد .البته باید به این
نکته اشاره داشت که مطهری بازیکن آزاد به شمار میرود
و توافق بر سرکلیات و امور مالی نمیتواند تضمینی جهت
باقی ماندن یک بازیکن باشد و برای مشخص شدن تکلیف
این بازیکن باید منتظر روزهای آتی باشیم.

پول برانکو چطور پرداخت میشود؟
«پاتوسی» در یک قدمی العین!

گوچی :کیروش به من و
سیدجالل بیاحترامی کرد

رضا قوچاننژاد مهاجم ســابق تیم ملی که بعد
از پایان مسابقات جامجهانی توسط کیروش به
اردوی تیم ملی برای جام ملتهای آســیا دعوت
نشد ،بعد از مدتها سکوت درباره مسائل مختلف
صحبت کرد.
نیمکتنشینی در روسیه :چرا در جامجهانی
روســیه نیمکتنشــین بودم و بازی نکردم؟ این
سوالی است که من هنوز جوابش را نگرفتهام.
کیروش جواب نداد :مــن هیچوقت دروغ
نمیگویم .بعد از بازی با اسپانیا در اتاق کیروش
را زدم تــا بــا او صحبــت کنم که چــرا چنین
تصمیماتی گرفته اســت .کیروش به من گفت
بعدا با هم حرف میزنیم و من هم به این موضوع
احترام گذاشتم .یکی 2 ،روز بعد با آرین قاسمی
مترجم سرمربی تیم ملی حرف زدم و به او گفتم
من میخواهم چند دقیقه با کیروش حرف بزنم.
بازهم کیروش گفت هربار وقت داشــتم با رضا
صحبت میکنم .بعد از اینکــه جوابی نگرفتم،
دلیلی نداشــت دوباره سوال کنم که چرا چنین
اتفاقاتی افتاده است.
بیاحترامی :ناراحتی من چند دلیل داشــت.
یکی از مســائلی که مرا ناراحت کرد ،اتفاقی بود
که برای ســیدجالل حســینی افتاد .به نظرم به
سیدجالل بیاحترامی شد .فوتبالیستی که جانش
را برای تیم ملی گذاشــته و کاپیتان باشگاهش
اســت ،چرا همان روزی که خط خورده باید این
موضوع را متوجه شــود؟ این مسائل بیاحترامی
است .این مسائل برای خود من هم تکرار شد.
بازگشــت به تیم ملی :من ویلموتس را از
زمانی که در بلژیک بودم ،میشــناختم .با او در
مورد مســائل فوتبالی حرف زدم .او به من گفت
برای تو تیم ملی خانه دوم است و نمیخواهم تو
را تحتفشــار بگذارم .او گفت هر زمان حاضری،
درهای تیم ملی به رویت باز است .من هم تشکر
کــردم ،همهچیز ممکن اســت ولــی اصال االن
نمیتوانم قطعی بگویم که برمیگردم یا نه.

مصلح نیازی به جراحی ندارد

درحالــی که پیشبینی میشــد شــایان مصلــح مدافع
بلندقامتسرخها مجبور شــود عمل جراحی انجام دهد،
آخرین خبر از مصدومیت او ،از این حکایت دارد که نیازی
به جراحی بــرای این بازیکن وجود نــدارد و با تمرينات
فيزيوتراپی مشكل وی برطرف خواهد شد.

ازدواج فوتبالی قلیزاده

گفتم آن بازیکن را
نمیخواهم ،مرا کنار زدند!
خود بسته است؛ فرهاد مجیدی در مصاحبهای با
ورزش ســ ه رازهای جدایی خود از استقالل را با
هــواداران در میــان گذاشــت و گفــت« :بعد از
مصاحبهای که در پایان بازی با ســپیدرود انجام
دادم و اعــام کــردم که میتوانم یک اســتقالل
متشخص و جذاب بسازم ،انگار نقشههای بعضی از
آقایان در باشگاه استقالل دچار مشکل شد .چون
پروژه بعضی از افراد زیرمجموعه آقای فتحی این
بود که از کانال خودشان مربی خارجی به استقالل
بیاورند .من برای سرمربیگری در استقالل دست به
کارهای کثیف نزدم .در شب بازی با پدیده به آقای
فتحی تاکیــد کردم که حتما بایــد مربی بزرگ
خارجی بیاورید اما به عنوان یک ســرمربی وقتی
بیشتر متوجه بحرانهای درون تیم و درون باشگاه
شدم ،وقتی بیشتر در جریان بیپولیهای باشگاه
قرار گرفتم ،ترجیــح دادم که اعالم کنم میتوانم
فصل آینده این تیم را اداره کنم .اصرار و عجلهای
هم نداشــتم .منتهی این روزها فهمیدم که انگار
برخی تصمیمها با خطدهی مشــاوران و شــانتاژ
رسانهای به آقای فتحی تحمیل میشود! متاسفانه
باید به اطالع هواداران برسانم که اخبار و اطالعات
محرمانه باشــگاه را به صورت مخفیانه دراختیار
رسانهها و شبکههای اجتماعی میگذارند تا از آنها
حمایت شود .فکر و ذکرشان شهرت ،محبوبیت و
دیده شدن اســت ».مجیدی در ادامه در پاسخ به

پاتک قلعهنویی به برانکو

محمدحسین کنعانیزادگان که فصل خوبی را با ماشینسازی
تبریز پشتسر گذاشت ،با پیشنهاد جدی سپاهان و قلعهنویی
روبهرو شــده و اگر دوطرف با یکدیگر به توافق برسند ،این
بازیکن را با پیراهن این تیم اصفهانی در فصل جدید خواهیم
دید .این درحالی اســت که برانکو هم نسبت به جذب این
مدافع ملیپوش ابراز آمادگی کرده است.

چند روز پیش روزنامه الشــرق قطر اعالم کرد پاتوســی
ســتاره فصل گذشته اســتقالل از بلژیک و قطر پیشنهاد
دارد اما به نظر میرسد مقصد این هافبک آفریقایی کشور
دیگری باشــد .این بازیکن مدنظر تیــم العین امارات هم
قرار گرفته و بعد از پایان بازی اســتقالل با العین در لیگ
قهرمانان آسیا (آخرین بازی این فصل استقالل) مذاکرات
بین طرفین انجام شده است .پاتوسی بعد از بازی با العین،
در امارات باقی ماند و به همراه مدیربرنامههای ایرانی خود
با باشگاه العین مذاکره کرد.

محمد بلبلــی این روزها چهــره اول بازار نقلو انتقاالت اســت و به نظر
میرسد طی روزهای آینده نیز باید اخبار زیادی را درخصوص این بازیکن
بخوانیم و بشنویم .همه جنجالها از روز دوشنبه با تصاویری از عقد قرارداد محمد بلبلی،
بازیکن فصل گذشته تیم سپیدرود با باشگاه استقالل آغاز شد .بعد از انتشار این قرارداد
بود که باشــگاه فوالدخوزســتان هم با انتشار قراردادی مدعی شــد بلبلی طی روزهای
گذشــته با این باشگاه هم قرارداد بســته است .اما این همه ماجرا نبود و مدیران باشگاه
ســپیدرود نیز پس از انتشــار قرارداد محمد بلبلی با باشگاههای فوالد و استقالل مدعی
شــدند این بازیکن  2ســال و نیم دیگر با این باشــگاه قرارداد دارد و انعقاد قرارداد او با
باشگاههای دیگر غیرقانونی است .البته به نظر میرسد باشگاه سپیدرود رشت نمیتواند
از اســتقالل و فوالد به دلیل امضای قرارداد با بلبلی شکایت کند .طبق اخبار رسیده از
رشــت بلبلی قرارداد 12میلیون تومانی با باشگاه ســپیدرود داشت و طبق قوانین نقلو
انتقاالت ،چنین قراردادی آماتور محســوب میشود .مسئوالن استقالل و فوالد بر همین
اســاس ،با بازیکن مذکور قرارداد امضا کردند تا فصل آینده پیراهن یکی از این  2تیم را
بر تن کند .از طرفی ،علی کریمی مالک قبلی باشــگاه سپیدرود نامه تسویهحساب پایان
فصل را به بلبلی داده بود تا مشــکلی برای فســخ قرارداد با ســپیدرود نداشته باشد .به
اینترتیب با کنار رفتن ســپیدرود به نظر میرسد دعوای نقلو انتقاالتی بلبلی دوطرفه
باشد و این کشمکش بین استقالل و فوالد ادامه داشته باشد.

این روزهــا ماندن و نماندن و چگونگی پرداخت مطالبات برانکو دغدغه اصلی مدیران و
هواداران پرسپولیس است .طبق آخرین اخبار رسیده ،پس از تالشهای فراوان ،مدیران
باشگاه پرسپولیس توانستند مبلغ مطالبات برانکو ایوانکوویچ را فراهم کنند تا با پرداخت
به او ،قرارداد ســال آینده خود را با این مربــی همچنان باقی نگه دارند .با وجود اینکه
پیــش از این ایرج عــرب اعالم کرده بود برانکو و دســتیارانش حدود یک میلیون یورو
طلبکار هســتند اما در نهایت مبلغ ۶۰۰هزار یورو فراهم شده تا به برانکو پرداخت شود
تا حداقل با پرداخت بیش از نیمی از مطالبات ،کرواتهای پرســپولیس راضی به ماندن
شوند .البته این همه ماجرا نیست و مدیران سرخ با یک مشکل دیگر هم مواجه هستند.
با توجه به اینکه پای مشکالت تحریم به فوتبال ایران هم باز شده ،امکان واریز پول به
حســاب برانکو وجود ندارد .مدیران پرسپولیس باید به دنبال راهکاری برای انتقال600
هزار یورو باشند .در ابتدا گفته میشد پرسپولیسیها در تماسی با سرمربی تیمشان از او
خواســتند پس از حضور در تهران ،نقدا مطالباتش را دریافت کند که البته برانکو با این
پیشنهاد موافقت نکرده و دریافت نقدی این پول را غیرمنطقی دانسته ،چراکه به صورت
نقدی نمیشود این پول را از کشور خارج کرد .با این شرایط قرار است چند صرافی مجاز
بانک مرکزی و برخی ارگانها و نهادها به باشگاه پرسپولیس کمک کنند تا این پول به
برانکو پرداخت شــود .به این ترتیب به نظر میرسد مشکلی برای پرداخت طلب برانکو
وجود ندارد و این مبلغ به زودی به حساب این سرمربی واریز خواهد شد.

ادامه بالتکلیفی در تیم ملی امید

نیمکت امیدها همچنان روی هوا!
دوشــنبه گذشــته فرهــاد
مجیدی از سوی فدراسیون
فوتبال به عنوان سرمربی جدید تیم ملی
امیدکشــورمان انتخاب شــد؛ انتخابی که
چالش تــازهای بین کمیته ملی المپیک و
فدراسیون فوتبال به وجود آورد .از همان
زمان که خبر انتخــاب مجیدی به عنوان
سرمربی جدید امیدها روی خروجی سایت
رسمی فدراســیون قرار نگرفت ،مشخص
بــود که یک جــای کار میلنگــد و حاال
مشخص شــده که دلیل عدم انتشار این
خبر به صورت رسمی از سوی فدراسیون،
بــه انتقــاد وزارت ورزش و کمیتــه ملی

المپیک به نحوه انتخاب فرهاد مجیدی و
در جریــان نبــودن ایــن دو ارگان بــاز
میگــردد .کشــمکش بیــن کمیته ملی
المپیک و فدراسیون فوتبال بر سر انتخاب
مربی تیم امید همیشه وجود داشته است.
کمیته ملی المپیک از آنجایی که بخشــی
از هزینههای تیم امید را پرداخت میکند،
خود را محق به تصمیمگیری درمورد این
تیــم میدانــد .از ســویی تیــم امید در
مسابقاتی شــرکت خواهد کرد که زیرنظر
کمیته ملی المپیک برگزار میشــود .اما
فدراســیون فوتبال هم میگوید براساس
اساســنامه مرجع تصمیمگیــری درمورد

تیمهای ملی است و نمیتواند این اختیار
را به کمیته ملی المپیــک واگذار کند .با
توجه به این شــرایط ،مهدی تاج از اعالم
رســمی فرهاد مجیدی به عنوان سرمربی
تیــم امید خودداری کرده تا در جلســات
جداگانه با وزارت ورزش و کمیته المپیک
از نحوه انتخاب مجیدی آنها را آگاه سازد
و این مشکل را مسالمتآمیز حل و فصل
کند .حتــی قرار بــود اردوی تیم امید از
شــنبه هفته آینده آغاز شــود اما رئیس
فدراســیون اعالم کرده فعال این اردو هم
برگزار نشــود تا تصمیم نهایــی در مورد
کادرفنی تیم امید گرفته شود.

رسن هم سپاهانی میشود؟

مدیربرنامههای بشار رسن به شایعه مذاکره سپاهان با این
بازیکن واکنش نشان داد و گفت« :اگر تشخیص دهم که
بشار به تیم سپاهان برود ،به سپاهان هم خواهد رفت اما
فعال به این تشــخیص نرسیدهایم .بشار از تیمهای زیادی
پیشــنهاد دارد و نه فقط ســپاهان که بیشتر باشگاههای
خوب ایرانی به رسن پیشــنهاد دادهاند .بشار بازیکن آزاد
محســوب میشود و احتمال پیوســتن او به هر باشگاهی
وجود دارد .این مســئله تکذیبشدنی نیست و هر باشگاه
خوبی در داخل و خارج از ایران به بشار پیشنهاد دادهاند».

اعضای هیئتمدیره سابق پرسپولیس
ممنوعالخروج شدند

حمیدرضا گرشاســبی ،محمدرضــا حاجیبیگی و ابوالفضل
روغنی 3 ،عضو ســابق هیئتمدیره پرسپولیس هستند که
به دلیل بدهی مالیاتی این باشــگاه ممنوعالخروج شــدند و
اجازه خروج از کشور را ندارند .طبق اعالم مسئوالن باشگاه
رقمی در حــدود  68میلیارد تومان بدهی مالیاتی باشــگاه
پرسپولیس است و به مسئوالن سابق این باشگاه اعالم شده
که باید تکلیف این بدهی روشــن شود و این درحالی است
که اعضای هیئتمدیره سابق پرسپولیس آذرماه سال  97از
سمت خود بهدلیل بازنشستگی کنار گذاشته شدند.

کمیته فنی استقالل دوباره تعطیل شد!

در فصل اخیر اعضای کمیته فنی باشــگاه اســتقالل چند
بار با مســئوالن فعلی این باشــگاه دچار اختالف شدند که
اولین بار ایــن اتفاق به زمان حضور مجیدی در اســتقالل
برمیگردد .همین اختالف درونی باعث شــد تا کمیته فنی
باشگاه استقالل که اتفاقا باید در فصل نقلو انتقاالت فعالیت
بیشتری داشته باشد ،تعطیل شــود .با این شرایط تعطیلی
کمیته فنی را هم باید به مشــکالت استقالل طی هفتههای
اخیر پیرامون جذب بازیکنان ،تمدید قرارداد بازیکنان فصل
گذشته ،مشکل پرداخت طلب پروپیچ ،اظهارات خطیر علیه
شفر و ...اضافه کرد.

