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به دبی بیاورید

اردوی آبیها
در کمپ اختصاصی فنرباغچه!
ورود وزارت ورزش به پرونده پروپیچ

بودجه فعلی آبیها
خرج بدهی میشود!
مذاکره پرسپولیس-

کیروش؛ فقط یک شایعه!
دردسـرهـای خـریـد
جنجـالـی استقـالل

پشتپرده اضافه شدن تاکیس به معادالت نیمکت پرسپولیس

دایی ،لژیونر جدید فوتبال

ردپای کارمبئو و اسپانسر
در عملیات مخفی سرخها

در سرزمین ناشناخته

واکنش برانکو به
شکایتپرسپولیس:
برایم مهم نیست
خراسان ورزشی بررسی میکند
با باز شــدن پنجره نقــلو انتقاالت
تابستانی مثل هر سال ستارگان لیگ
برتر در صدر اخبار و شــایعات نقــلو انتقاالتی قرار
گرفتنــد و در اینبین طبیعی بود که آقای گل لیگ
هجدهــم نیز به یکی از ســوژههای داغ این روزهای
فوتبال ایران تبدیل شــود .کیروش اســتنلی فصل
گذشته یکی از بهترینهای لیگ بود و عجیب نیست
که خیلی از تیمهای لیگ برتری به دنبال جذب این
بازیکن باشــند اما در هیاهوی شــایعات درخصوص
آینده ستاره برزیلی سپاهان نباید از کنار جزئیات به
سادگی عبور کرد .درحال حاضر برخی از سایتها و
روزنامههای ورزشی خبر از مذاکرات جدی پرسپولیس
با کیروش داده و مدعی شدهاند باشگاه پرسپولیس

اطالعیه باشگاه پرسپولیس درباره
شایعات فضای مجازی

باشگاه پرسپولیس در اطالعیهای اعالم کرد« :با توجه
به انتشــار برخی اخبار و شــایعات در فضای مجازی
و شــبکه اجتماعی ،از طریق صفحاتی که به شــکل
غیرقانونی خود را منتســب به اعضــای هیئتمدیره
باشگاه پرسپولیس معرفی میکنند ،به این وسیله اعالم
میشــود ،هیچیک از اعضای هیئتمدیره باشگاه در
فضای مجازی و شبکههای اجتماعی چون؛ اینستاگرام
و توییتر دارای صفحه رسمی و فعال نیستند».

مذاکره پرسپولیس-کیروش؛ فقط یک شایعه!
که در جذب قطعی مهــدی طارمی تا اینجای کار
ناموفق بوده و از ســوی دیگر ،ماریو بودیمیر و علی
علیپور را از دست داده ،برای جذب کیروش اقداماتی
را آغاز کرده است .درحالی که خبر مذاکره پرسپولیس
و کیروش دست به دست میچرخد ،دالیلی زیادی
وجود دارد که میتوان با اســتنا د به آنها این خبر را
تکذیب کرد .مهمترین نکتهای که باید به آن اشــاره
کنیم ،درگیری شدید کیروش با بازیکنان پرسپولیس
است .ستاره برزیلی سپاهان در  2بازی اخیر تیمش
مقابل پرسپولیس حســابی از خجالت چند بازیکن
ســرخپوش درآمد و مســلما در این شرایط حضور
کیروش در اردوی پرسپولیس چندان منطقی به نظر
نمیرسد .اما نکته مهمتر افزایش قیمت این بازیکن

است .طبق اخبار رسیده درحال حاضر مدیربرنامههای
مهاجــم برزیلی ســپاهان بــرای امضای قــرارداد
پیشنهاد 700هزار یورویی دارد و با احتساب یوروی
15هزار تومانی جذب این مهاجم برای پرســپولیس
حدود 10میلیارد تومان آب میخورد .پرسپولیس در
حالــی باید چنین مبلغــی را پرداخت کند که هنوز
پرونده طلب برانکو و دســتیارانش و همچنین ماریو
بودیمیر باز است و معلوم نیست مدیران این باشگاه از
چه طریق میخواهند این مطالبات  20میلیاردی را
پرداخت کنند .با این شرایط کامال مشخص است که
خبر مذاکرات نماینده پرسپولیس با کیروش استنلی
شایعهای بیپایه و اساس است و به زودی باید منتظر
تکذیب این خبر باشیم.

