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فوتبال ایران و شکایتهای ویرانگر
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به فیفا رسید
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پیشنهاد بیلد آلمان به تیمهای بوندسلیگایی

برای جذب آزمون دست
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سیدجالل در لیست
کالدرون میماند

هادی
صفا
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2مهاجم آفریقایی

نوشابه و اینستاگرام
در تراکتور ممنوع!
هم من مهاجم بودم ،هم هاشمیان

ویلموتس :فلسفه بازی من
تهاجمی است

 4پرسپولیسی از
اردوی ترکیه جا ماندند
شماره یک همچنان در رویای لژیونر شدن

شرایط مبهم بیرانوند برای ادامه کار در پرسپولیس
دروازهبان ملیپوش پرســپولیس بعد از  3فصل
درخشان که با قهرمانی پیاپی با سرخها در لیگ،
حضــور در جامجهانی و جام ملتها و حضور در
فینال لیگ قهرمانان آســیا بود ،اکنون به شکل
جدیتری به دنبال این است تا رویای حضورش
در فوتبال اروپا را دنبال کنــد .علیرضا بیرانوند
که طی فصــول اخیر همواره بحــث جدایی از
پرســپولیس و حضور در فوتبال اروپا از سوی او
داغ بوده ،اینبار ماجــرا را خیلی جدیتر دنبال
میکند .باال رفتن ســن و البتــه نبود تورنمنت
بینالمللــی در ســطح ملی حداقل در  3ســال
آینده باعث شــده تا او آخرین شانسهای خود
را با توجه به تصویری کــه در جامجهانی قبلی
از خود به جا گذاشــته را دنبال کند .شماره یک
پرسپولیس بعد از شــروع تمرینات پیشفصل،
باوجود قرارداد با باشــگاه مدتــی در تمرینات
غیبت داشــت و در این مدت گفته میشد او به
دنبال توافق در زمینه پیشــنهاداتی است که به
دستش رسیده اســت .با این حال شرط بزرگ
باشگاه برای دریافت رضایتنامه  700هزار دالری
مانع بزرگی در این زمینه پیش پای او قرار داده
بود .علیرضــا بیرانوند که مدعی بود از لیگهای
ژاپن ،یونان ،بلژیک و پرتغال پیشنهاداتی دارد با
توجه به این شــرط مالی موفق به دنبال کردن
مذاکرات خود نشــد و در حالی که تحت فشــار

پاداش مدالآوران توکیو
سکه نیست!

وزیــر ورزش و جوانــان از نحــوه پــاداش
مــدالآوران المپیــک و پارالمپیک توکیو به
صورت ریالی خبر داد .مســعود ســلطانیفر
در حاشیه نشســت فعاالن صنعت ورزش در
گفتوگو بــا خبرنگاران در پاســخ به گالیه
برخــی مدالآوران از نحــوه پرداخت پاداش
گفــت« :پاداشها را متناســب با منابعی که
در اختیار داشــتیم پرداخت کردیم و پرونده
آنها بســته شده اســت ».به گزارش ایسنا،
وزیر ورزش در عین حــال از نحوه پرداخت
پاداشها به مدالآوران توکیو به صورت ریالی
خبر داد و گفت« :با توجه به نوســان سریع
قیمت ســکه و ارز برای بازیهای المپیک و
پارالمپیــک  ٢٠٢٠امکان پرداخت پاداش به
صورت سکه وجود ندارد .این موضوع در ستاد
عالی بازیهای المپیــک و پارالمپیک توکیو
بحث و آییننامه آن به تصویب رسیده است».

هواداران و باشــگاه قرار داشت ،بعد از گفتوگو
با مدیران این تیــم در تمرینات حضور یافت .با
این حــال بیرانوند در گفتوگو بــا مدیران این
تیم همچنان این راه را برای خود باز گذاشــت
تــا در صورت دســتیابی به پیشــنهاد خارجی
بتواند در مذاکره با آنها از باشــگاه جدا شــود.
این در حالی اســت که پرسپولیس ،تهران را به
مقصد اســتانبول ترک کرده و اردوی پیشفصل
آمادهســازی خود را دنبال خواهد کرد .در حال
حاضر شــایعات داغی در خصــوص این بازیکن
شــکل گرفته و طبق این اخبار ،گلر شماره یک
و ملیپوش پرســپولیس مذاکــرات خود را در
استانبول با تیمهای خواهانش دنبال خواهد کرد
و امیدواری بیشــتری برای جدایی و دســتیابی
به رویای لژیونر شــدن پیش رو خواهد داشت؛
موضوعــی که باعث خواهد شــد تــا در صورت
توافقــات احتمالی ،پرســپولیس به شــدت از
حیث دروازه با خال مواجه شــود و برنامه جدید
خود را بــرای در اختیار گرفتن دروازهبان دنبال
کند .این در حالی اســت که طی روزهای اخیر
موضوع عدم نیاز کالدرون به بوژیدار رادوشوویچ
نیز باعث شــده بود تا آنها با شــرایط ویژهتری
مواجه شوند .اتفاق نگرانکننده اینجاست که در
حال حاضر و در بــازار کنونی دروازهبان خاصی
کــه بتواند نیاز این تیم را بــرآورده کند حضور

ندارد و همین موضوع باعث خواهد شــد مسیر
مذاکرات آنها به ســمت گزینه خارجی برود و
در این بخش بحث مسائل ارزی نیز مانع آنها
خواهد شد تا با گزینه مطرحی به توافق دست
یابند .این البته در حالی اســت که پیش از این
و با شــدت گرفتن شــایعات مربوط به جدایی
علیرضــا بیرانونــد ،بحثهایــی در خصوص
بازگشــت علیرضا حقیقی و همچنین مذاکره
با امیر عابدزاده شــکل گرفته بود .حقیقی که
اکنون نزدیک به یک دهه اســت که از فوتبال
ایران دور اســت ،بعد از پشــت ســر گذاشتن
دوران مصدومیت ،تمرینــات اختصاصی خود
را دنبال میکند و در انتظار پیشــنهادی است
کــه حضورش در فوتبال اروپــا را تمدید کند.
بر این اساس همچون فصول قبلی پیشنهادات
داخلی خود را رد کرده اما شــاید پرسپولیس
او را بار دیگر برای بازگشــت وسوسه کند .در
خصوص امیر عابدزاده نیز با توجه به حضورش
در تیم ملی و تجربه لیگ پرتغال امیدوار است
تا با توجه به شــرایط سنیاش رویاهای بزرگتر
خــود را در فوتبال اروپا دنبال کند .باید دید با
توجه به شــرایط کنونی و اما و اگرهای موجود
در صــورت رقم خوردن انتقال علیرضا بیرانوند
بــه فوتبال اروپا باشــگاه چه برنامــهای برای
جانشینی وی خواهد داشت.

تیم منتخب مهمترین نقلوانتقاالت فصل
با اینکه در این فصل تعداد بمبهای منفجر شده در نقلوانتقاالت کمتر از حد انتظار بوده ،ولی حداقل
 11بازیکن خوب تیمشان را عوض کردند .در خط دروازه مهدی رحمتی ،رشید مظاهری ،شهاب گردان
و اکبر منادی برجســتهترین نقلوانتقــاالت را رقم زدند .در بین مدافعان هم گولســیانی با حضور در
سپاهان ،پیوستن سیاوش یزدانی به اســتقالل ،انتقال جنجالی کنعانیزادگان به پرسپولیس ،بازگشت
محمدرضا خانزاده به لیگبرتر و حضورش در تراکتورسازی و  2خرید پدیده یعنی فرشاد فرجی و فرشاد
محمدیمهر هم بهترین خریدهای فصل تا این لحظه بودند .در خرید هافبک ،استقالل فعال ظاهر شد
و ریگی ،رضاوند ،دشــتی و بلبلی را خرید .پرسپولیس فرشاد احمدزاده را برگرداند .محمدرضا حسینی
ترانسفری درونشهری داشت و از ذوبآهن راهی سپاهان شد .در بین مهاجمها هم بهنام برزای گلگهر
ســیرجان را انتخاب کرد و آلکثیر آبادانی شد .رضا شکاری در نقلوانتقالی جنجالی پرسپولیس را دور
زد و راهی تبریز شد .تا این لحظه دیاباته هم سرشناسترین خرید خارجی فصل بوده است.
پیشنهاد بیلد آلمان به تیمهای بوندسلیگایی

برای جذب آزمون دست به کار شوید

روزنامه بیلد آلمان در گزارشی به معرفی بازیکنانی پرداخته که با حضور در بوندسلیگا میتوانند به جذابتر
شــدن این لیگ اروپایی کمک کنند .به گزارش آخرین خبر ،نام ســردار آزمون ،مهاجم آماده این روزهای
فوتبال ایران و باشــگاه زنیت هم به چشم میخورد .بیلد درخصوص آزمون نوشته« :بهترین گلزن زنیت با
درخشش در لیگ روسیه توجهات را به خود جلب کرده و عجیب نیست که حاال لیورپول هم به دنبال جذب
این بازیکن ایرانی است .شاید بد نباشد که تیمهای آلمانی هم برای شکار سردار آزمون دست به کار شوند».

