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سیدجالل در لیست کالدرون میماند

رقم انتقال شکاری از روبینکازان به تراکتور

پس از حضور کالدرون در پرسپولیس شایعه شد این مربی قصد دارد سیدجالل
حســینی را از فهرســت تیمش خارج کند و این بازیکن را کنار بگذار؛ شایعاتی
که تقریبا در همه ســایتها و کانالهای خبری فراگیر شــد اما بعد از گذشت
مدتی به نظر میرســد همه این مسائل تنها در حد یک شایعه برای بر هم زدن
تمرکز پرســپولیس بوده اســت .کالدرون طی مدت حضورش در پرسپولیس از
جایگاه کاپیتان این تیم در باشــگاه ،تیم و بین هواداران به خوبی مطلع شده و
به همین دلیل به هیچ عنوان قصد کنار گذاشــتن مدافع خود را ندارد و روی او
حساب ویژهای باز کرده اســت .به این ترتیب حسینی فصل آینده هم کاپیتان
پرســپولیس خواهد بود و این شــانس را دارد که با اضافه کردن یک قهرمانی
دیگر رکورد خود را در فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس دستنیافتنیتر کند.

سایت کازان  kazanfirstبا اعالم انتقال رضا شکاری به تیم تراکتورسازی و اشاره به
تفاهم خواهرخواندگیاش با روبینکازان نوشت« :رضا شکاری ،هافبک جوان ایرانی با
قرارداد  3سالهای به تیم تراکتورسازی ایران پیوست البته رقم این قرارداد مشخص
نیســت ».این رسانه جمهوری تاتارســتان درباره دلیل جدایی رضا شکاری از تیم
روبینکازان مینویسد« :یکی از دالیل جدایی رضا شکاری از روبینکازان میتواند
نبود مترجم در این تیم باشد .باکو پوچواف ،مترجم زبان فارسی در روبینکازان پس
از پیوستن سردار آزمون به زنیت همراه این ملیپوش ایرانی راهی سنپترزبورگ شد.
رضا شــکاری در فصل گذشته لیگ برتر روسیه  3بازی در ترکیب تیم روبینکازان
انجام داد ».خبرگزاری ریانووســتی روسیه نیز با انتشار خبر انتقال رضا شکاری از
روبینکازان به تراکتورسازی رقم این قرارداد را  250هزار یورو اعالم کرد.

فوتبال ایران و شکایتهای ویرانگر

توپ ،گل ،اوت ،آفساید ،کرنر ،داور،
بازیکن و مربی؛ شاید در همه جای
دنیا این چند کلمه جزو دایره لغات اصلی دنیای
فوتبال باشــند اما در فوتبال ایران باید واژههایی
مثل شــکایت ،جریمه و محرومیت را هم به آن
اضافه کنیم .در فوتبال ایران شــکایت بازیکنها
و مربیهــای خارجــی اتفاق جدیدی نیســت و
هر سال شــاهد تکرار آن هستیم .عدم پرداخت
مطالبات ،محقق نشــدن وعدهها و پایبند نبودن
به بندهای قرارداد باعث شــده تا پایان داســتان
اکثر خارجیهای فوتبال ایران در فیفا و یا دادگاه
بینالمللی ورزش رقم بخورد؛ جایی که عدالت از
مسیر درســت آن وارد میشود و تهدیدهایش به
فوتبال ایران اجــازه بیقانونی نمیدهد .هرچند
که این روزها همه نگاهها بــه بازار نقلوانتقاالت
دوخته شده اما به نظر میرسد به زودی این اخبار
نقلوانتقاالتــی باید جای خود را به خبرهای تلخ
همیشگی بدهند؛ خبرهایی که یکبار دیگر موید
این نکته است که فوتبال ایران از یک درد دیرینه
به نام سوءمدیریت رنج میبرد .با این مقدمه کوتاه
به ســراغ جدیدترین پروندههای فوتبال ایران در
فیفا خواهیم رفت.
پروپیچ 72 ،ساعت تا فاجعه!
اســتقالل تهران بــا  14خروجــی و  8ورودی
یکی از فعالترین تیمهای لیــگ برتری در بازار
نقلوانتقاالت بوده و همین مســئله باعث شده تا

شایعه روز

کنعانیزادگان :مجبورم کردند
بگویم استقاللی هستم!

حســین
محمد
کنعانــیزادگان در
خصوص بازگشتش
به پرسپولیس ،بازی
کردن کنار سیدجالل
حســینی ،منتشر
شــدن مصاحبهای
از او از زمــان حضورش در اســتقالل و...
صحبتهایی با میزان انجام داد.
*ابتدا از برگشت به پرسپولیس صحبت کن.
خدا را صد هزار مرتبه شــکر بــه آن چیزی که
میخواســتم رســیدم .بحث منت و این چیزها
نیســت اما واقعا پیشــنهادهای خوبی از ایران
و خــارج از ایران داشــتم ولی میخواســتم به
پرسپولیس بیایم تا اشــتباهی که  3سال پیش
انجام دادم را جبران کنم .پرسپولیس آنقدر بزرگ
است که زیر پرچمش و برای هوادارانش از جان
مایه بگذارم.
*تو پیشــنهاد خوبی از یکی از تیمهای
باالی جدول داشــتی که حتی از نظر مالی
فوقالعاده بود چه شد که این پیشنهاد را رد
کردی و به پرسپولیس آمدی؟
به ندای دلم و قلبم گوش دادم .این جمالت را با
بغض میگویم ،من عاشق پرسپولیسم و اگر قبال
اتفاقاتی افتاد به خاطر سن و تجربه کم من بود.
*ویدیــوی قدیمی از تو که بــرای اوایل
حضورت در استقالل است منتشر شده که
در آن از عالقه قلبیات به استقالل حرف
زدی ،داستان آن مصاحبه چیست؟
من خام بودم و جوان و مدیر برنامههای درستی
هم نداشتم .اگر آن صحبتها را هم مطرح کردم
به اجبار کادر فنی اســتقالل بــود .آنها به من
گفتند این صحبتها را بکن تا محبوب هواداران
شوی و به خاطر همین آن حرفها را زدم .کادر
فنی من را مجبور کــرد آن حرفها را بزنم و به
نوعی دروغ بگویم .من هم بچه بودم و  ۲۰ســال
بیشتر نداشتم .آنقدر فشــار روحی و روانی روی
من زیاد بود که مجبور شدم آن حرفها را بزنم.
*اولین برخوردت با هــواداران بعد از
بازگشت به پرسپولیس چطور بود؟
اتفاقا برخورد بدی ندیدم و با هواداران عکس هم
گرفتیم .خوشــبختانه هواداران خیلی حرفهای
بــا من برخورد کردند و من هم تمام تالشــم را
میکنم که آنها سربلند شوند.
*مشــخص شــده که در پرسپولیس چه
شمارهای میپوشی؟
با رخصت از کریم باقری قرار شــده تا شماره ۶
را بپوشم.

رضاوند در تهران استارت میزند

آرش رضاوند سهشنبه با استقالل قرارداد امضا کرد اما برخالف
دیاباته که به اردوی این تیم در ترکیه اضافه شــد ،در تهران
ماند تا از روز شــنبه در اردوی  3روزه تیم ملی حاضر شود .با
پایان اردوی تیم ملی ،رضاوند  3روز به صورت انفرادی تمرین
میکند تا با بازگشــت استقالل از ترکیه به تمرینات این تیم
ملحق شود.

قانون جدید برای تراکتور

محصولی مشترک از سرخابی
این تیم در صدر اخبار نقلوانتقاالتی فوتبال ایران
قرار بگیــرد .در روزهای اخیر خبرهای زیادی در
خصوص بازیکنان جداشده و تازهواردهای استقالل
خوانده و شنیدهایم اما بدون شک مهمترین اتفاق
تابستانی آبیها را باید خارج از بازار نقلوانتقاالت
دنبال کنیم .اســتقالل در بحبوحه نقلوانتقاالت
درگیر پروندههای بسیار خطرناکی است که ممکن
است در همین شروع لیگ همه امید هواداران آبی
را به یاس تبدیل کند .اولین و جدیترین پرونده
مربوط به پروپیچ است که از زمان مدیریت بهرام
افشــارزاده تا به امروز به عنوان یک معضل بزرگ
بین مدیران اســتقالل دســت به دست شده و با
تبدیل شدن به یک فاجعه بزرگ فاصله چندانی
ندارد .دردســر چند ســاله و بزرگ استقاللیها
در ظاهر بسیار ســاده است و استقالل تا  23تیر
یعنی  3روز دیگر فرصــت دارد تا  364هزار دالر
به پروپیچ بدهد؛ بازیکنی که در لیگ پانزدهم به
استقالل آمد و فقط  615دقیقه بازی کرد.
شکایت رسمی شفر به فیفا رسید
چند روز پیش وینفرد شــفر ،ســرمربی پیشین
اســتقالل در گفتوگویی اختصاصــی با آخرین
خبر اعالم کرد که به خاطــر بیتوجهی مدیران
استقالل تصمیم گرفته که به مراجع قضایی فیفا
برای وصول مطالباتش از آبیهای پایتخت شکایت
کنــد .همچنین او در همان تاریخ قراردادش را به
صورت یکطرفه با استقالل فسخ کرد .پس از این

 4پرسپولیسی از اردوی ترکیه جا ماندند

محمد نادری ،محمد انصاری ،مهدی شــیری و محمدامین
اسدی 4 ،بازیکن پرســپولیس به دلیل حضور در اردوی تیم
ملی و امید نمیتوانند در اردوی تیم پرسپولیس در استانبول
حضور داشــته باشند .از ســوی دیگر شــایان مصلح که به
دلیل مصدومیت شــرایط حضور در تمرینات تیمی را ندارد
با صالحدید کادر فنی و پزشــکی در این سفر سرخپوشان را
همراهی میکند و مراحل درمانی خود را در استانبول دنبال
خواهد کرد.

بر اســاس اعالم فدراسیون و سازمان لیگ ،تیم تراکتور دیگر
نمیتواند بازیکن سرباز جذب کند چراکه این باشگاه به بخش
خصوصی واگذار شده و دیگر تیم نظامی محسوب نمیشود.

شماره  77به احمدزاده رسید

فرشاد احمدزاده که پس از کشوقوسهای فراوان از لهستان
به پرسپولیس برگشت ،قرار است پیراهن شماره  77این تیم
را بر تن کند .احمدزاده که قبل از لژیونر شــدن شــماره 10
پرسپولیس را میپوشــید این بار شماره  77را انتخاب کرده
است.

شفیعی در  2راهی استقالل و تراکتور

خالد شــفیعی که فصل گذشته در سپاهان بازی میکرد،
پس از جدایی از این تیم چند پیشنهاد داشت و قرار است
به زودی در این خصوص تصمیمگیری کند .گفته میشود
این مدافع از اســتقالل و تراکتــور و همچنین از یک تیم
آسیایی پیشنهاد دارد.

شارلوا با  ۳ایرانی در آلمان

قضایا و خروج شــفر از ایران ،این سرمربی آلمانی
تیم جدیــدش را هم انتخاب کــرد و به بنیاس
امارات پیوســت اما خبری از شکایت رسمی شفر
به فیفا نشد .با این حال او درنهایت تهدید خودش
را عملی کرد و پروندهاش را برای رسیدگی به فیفا
فرستاد تا رسما از استقاللیها شکایت کرده باشد.
طبق قانون جدید فیفا اگر سرمربی با وجود داشتن
قرارداد اخراج شود حتی در صورت امضای قرارداد
با یک تیم جدید هم میتواند از تیم قبلی تقاضای
غرامت کرده و البته فقط نصف رقم قراردادش را
مطالبه و دریافت کند .بر این اساس استقاللیها
باید نصف مبلغ قــرارداد این مربی آلمانی یعنی

تراکتور-امیری و کیروش؛ شایعه یا واقعیت؟

حــدود 600هــزار دالر ( 8میلیــارد تومان) را
پرداخت کنند.
نامه برانکو در مقر فیفا
شکایت برانکو از پرسپولیس به مرحله جدیتری
رســیده اســت .پس از ناموفق بودن جلســات
نمایندگان باشــگاه پرســپولیس با وکیل برانکو
و دســتیارانش در ترکیه حاال به احتمال فراوان
کار به فیفا کشــیده خواهد شــد .مربیان کروات
پرســپولیس تصمیم گرفتهاند تا بــرای گرفتن
مطالبات خود از باشگاه پرسپولیس به فیفا شکایت
کنند که در صورت رخ دادن این موضوع ،پرونده
دیگری برای این باشــگاه تهرانی در فیفا تشکیل

سوال روز

خواهد شــد .حتی گفته میشود برانکو چند ماه
قبل مدارک و مســتندات خود که نشان میدهد
باشگاه پرســپولیس به تعهداتش عمل نکرده را
آماده کرده و از طریق یک وکیل ورزشی باتجربه
در فیفا پروندهای علیه پرسپولیس باز کرده است.
در نامه ارســالی برانکو به فیفا جزییات قراردادش
اشــاره شــده و همچنین تاریخهایی که باشگاه
وظیفه داشــته دســتمزد و پاداش او را بپردازد،
قید شده است .با بدعهدی مسئوالن پرسپولیس
برانکو ذرهای نگرانی بابت اینکه ایرج عرب بتواند
از طریق فیفا برایش دردســری ایجاد کند و مانع
حضورش در االهلی عربستان شود ،ندارد.

صفاهادی استقاللی میشود؟

شــارلوای بلژیک کــه این روزهــا تمرینهای آمادهســازی
پیشفصل خود را در شهر کامن آلمان دنبال میکند تا پیش
از آغاز فصل جدید ژوپیلرلیگ  3بازی تدارکاتی برابر تیمهای
فرانســوی متس ،ترویس و تیم ویرتون بلژیک برگزار خواهد
کرد .علی قلیزاده ،یونس دلفی و امید نورافکن  3بازیکن ایرانی
تیم شــارلوا در فصل جدید ژوپیلرلیگ بلژیک هستند که در
اردوی تابستانی آلمان حضور دارند.

جدایی رسمی طارق از استقالل

خبر دیروز خراسان ورزشی در خصوص تحرکات نقلوانتقاالتی
اســتقالل تایید شد و همام طارق ،هافبک ملیپوش و عراقی
فصل گذشته استقالل بعد از توافق با مسئوالن این تیم از جمع
آبیهای پایتخت جدا شد.

برگزاری مراسم معارفه وینفرد شفر

به دنبال برکناری وینفرد شــفر از ســرمربیگری استقالل و
مشــکالت مالی وی با آبیپوشان ،دیروز مراسم معارفه مربی
آلمانی به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال بنیاس برگزار شد.

کالدرون و معرفی 2مهاجم آفریقایی

گابریل کالدرون تاکید زیادی دارد تا یک مهاجم به لیست
تیمــش اضافه کند و درنهایت نــام  2مهاجم آفریقایی را
به باشــگاه پرســپولیس ارائه داد .مهاجمان معرفیشده
کالدرون از کشورهای لیبریا و کامرون هستند که در حال
حاضر کمیته نقلوانتقاالت باشــگاه پرسپولیس در حال
بررسی وضعیت آنهاست تا شرایط هر کدام که بهتر بود
را به خدمت بگیرد.

پاتوسی به بنیاس پیوست؟!

چند روزی اســت که بحث مذاکرات باشــگاه تراکتور با کیروش استنلی ،مهاجم فصل
گذشته ســپاهان و وحید امیری ،بازیکن سابق ترابزوناسپور ترکیه مطرح شده هرچند
که هفته پیش از باشــگاه تراکتور خبر رســید که کیروش در لیست مورد نظر دنیزلی
نیســت و در مورد امیری هم مذاکرات منتفی شــده .با این حال هنوز هم شــایعات در
مورد مذاکره باشــگاه با این  2بازیکن مطرح اســت .در همین زمینه غالمرضا صادقیان،
مدیرعامل باشــگاه تراکتور میگوید« :در مــورد جذب بازیکن خارجی همانطور که قبال
هم گفتم آقای دنیزلی در حال بررسی گزینههایی است که در ایران بازی نکردهاند .فکر
میکنم این جواب گویای همه چیز باشــد .عملکرد کلی ما در نقلوانتقاالت نشان داده
که ما بــه یکباره نتایج کار خود را اعالم میکنیم .هرگاه با بازیکنی به نتیجه برســیم
رسما خبرش را اعالم میکنیم ،با این رفتار دیگر اجازه داللی و باال رفتن قیمت بازیکن
را هم نمیدهیم .ما در ایران که هزار بازیکن نداریم .مشــخص است که تیمها به دنبال
چه بازیکنانی هســتند .ما بر اســاس نیازهای خود در مورد بازیکنان تحقیق میکنیم و
هرگاه کمیته فنی در مورد بازیکنی به نتیجه رسید من مبلغ و سایر موارد را در گزارشی
در اختیار آقای زنوزی قرار میدهم ».هرچند که مدیرعامل تراکتور در صحبتهای اخیر
خود جذب امیری و کیروش را منتفی دانسته اما نباید فراموش کنیم که تیم اول شهر
تبریز در بازار نقلوانتقاالت کامال غیرقابل پیشبینی است و شاید درنهایت شایعه جذب
امیری و کیروش رنگ و بوی واقعیت به خود بگیرد.

پس از ناکام ماندن اســتقاللیها در جذب رضا اســدی ،حاال آنها در تالشند تا هافبک
دفاعی تیم ملی عراق را با قیمت کمتری آبیپوش کنند .مذاکره باشگاه استقالل با صفا
هادی ،هافبک جوان تیم ملی عراق تایید شــد .او عضو باشگاه الزوراست و فصل گذشته
نیز از گزینههای حضور در باشگاه استقالل بود .به دنبال جدایی روزبه چشمی و احتمال
جدایی کریمی از استقالل این تیم به دنبال جذب یک هافبک دفاعی است .جدیدترین
گزینــه این تیم که باشــگاه مذاکراتش با او را تایید کرد صفا عبدا...هادی اســت .این
هافبک عراقی که پیشتر به خاطر ظاهر و مدل موی خود بین فوتبالدوســتان معروف
شــده بود تنها  ۲۰سال دارد و  ۲ســال قبل هم پیشنهادهایی از استقالل داشته است.
هادی فوتبال خود را از تیم امانت بغداد آغاز کرده و بعد از آن به المینا رفته است .پس
از المینا او در سال  ۲۰۱۷به الزورا پیوست تا به عنوان یکی از با استعدادترین بازیکنان
عراقی شناخته شود و به همراه این تیم قهرمانی لیگ برتر عراق ،جام حذفی و سوپرکاپ
را به دست آورد.هادی اولین بازی ملی خود را در سال  ۲۰۱۸مقابل فلسطین انجام داد
و ســابقه حضور در تمام ردههای سنی تیم ملی عراق را دارد .او در جام ملتهای آسیا
هم در تمام بازیهای عراق بازی کرد و حتی جلوی ایران هم نمایشــی موفق داشــت.
هادی عالوه بر پســت هافبک دفاعی توانایی بازی در پست هافبک راست را هم دارد و
به نظر میآید با توجه به ســبک بازیاش ،اســتقاللیها میخواهند او را کنار ریگی در
میانه میدان به کار گیرند.

هم من مهاجم بودم ،هم هاشمیان

ویلموتس :فلسفه بازی من تهاجمی است
ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران در نشســت هماندیشــی
مربیــان تیمهای ملی بر ضرورت توجه بــه بازیکنان جوان
و همچنیــن اجرای ســبک فوتبال تهاجمــی در تیمهای
ملی ایران تاکید کرد .به نقل از ســایت فدراسیون فوتبال،
مارک ویلموتس ،ســرمربی تیم ملی ایــران ضمن قدردانی
از حاضران در نشســت هماندیشــی گفت« :در ابتدا از همه
دوستان تشــکر میکنم .موارد زیادی در جلسه مطرح شد
و از تمامی مربیان باید تشــکر کنم که موضوعات مختلفی
را بیان کردند .مدت کوتاهی اســت که بــه ایران آمدهام و
در حال تجزیه وتحلیل هســتم .به خاطر اطالعاتی که در
اختیار من گذاشتید متشکرم .کار ما این است که به صورت
روشمند جلو برویم ».سرمربی تیم ملی کشورمان در ادامه
از فلســفه و نگاه خود به فوتبال گفــت« :برخی مربیان در

جهان معتقدند باید بازی کرد تا گل نخورد و برخی معتقدند
باید بازی کــرد تا گل زد .برای من دفاع کردن صرف کافی
نیســت و میخواهم بازیکنانم حمله کنند و موقعیت ایجاد
کنند .خود من و همینطور هاشمیان مهاجم بودیم و مهاجم
باید در حمله باشــد .البته بازیکنان هم مسئولیت خودشان
را دارند .وقتی استراتژی را در نظر میگیریم باید همه روی
آن متمرکز شوند یعنی وقتی قرار است تهاجمی بازی کنیم
همه باید از نظر ذهنی روی این مســئله و استراتژی فوتبال
هجومی تمرکز داشــته باشند ،هم از نظر شخصیتی و حتی
تفکر خود فدراســیون .فلســفه من برای بازی این است که
همین روش تهاجمی که در پیــش گرفتیم را ادامه دهیم.
بــه نظرم مهاجمی که نتواند نقش خودش را در بازیها ایفا
کند ،خواهد مرد .وظیفه اصلی ســرمربیان تشخیص هسته

اصلی بازی و تشــخیص نقاط ضعف و قوت بازی است و بنا
بر موقعیتهای مختلــف تغییراتی خواهیم داد چون هدف
نهایی رسیدن به پیروزی است .قبل از اینکه به ایران بیایم
مشغول مطالعه تیم ایران و بازیکنانش بودم که مشخص شد
در این زمینه بســیار غنی هستند و توانایی اجرای تفکرانم
را دارند ».ســرمربی تیم ملی کشــورمان با اشاره به اهمیت
جوانگرایی در فوتبال ایران گفت« :من از آن دسته مربیانی
هستم که جوانان را بســیار دوست دارم و عالقهمند هستم
آنها را به کار بگیرم .بــرای همین در بلژیک با جوانترین
هسته ممکن در جامجهانی برزیل حاضر شدیم .این ریسکی
بود که من انجام دادم اما بعدا در پیشــبرد کار به ما کمک
کرد .مهم است که تیمهای جوان در تورنمنتهای مختلف
شرکت کنند».

علی خطیر ،معاون ورزشی باشگاه استقالل دیروز به امارات
رفته بود تا برای تمدید قرارداد با آیاندا پاتوسی مذاکره کند
اما رسانههای اماراتی خبر از پیوستن این بازیکن به بنیاس
دادند .این موضوعی است که هرچند مدیربرنامههای سابق
پاتوســی هم آن را تایید میکند اما تا آخرین ســاعات روز
گذشته این خبر رسما از سوی باشگاه بنیاس تایید نشد و به
نظر میرسد باید امروز منتظر شنیدن اخبار تکمیلی باشیم.

نوشابه و اینستاگرام ممنوع!

مصطفی دنیزلی جزو مربیانی اســت که همواره به نظم و
انضباط در تیمهایش اهمیت داده است .به گزارش ورزش
سه ،این مربی ترکتبار حاال در تراکتور نیز با همین شیوه
کارش را شــروع کرده و قصد دارد نظم را جاری کند .بر
همین اساس دنیزلی نوشــابه را از برنامه غذایی بازیکنان
تراکتور حذف کرده اســت .یکی دیگر از محدودیتها که
خیلی ربطی به درون زمین مســابقه هم نــدارد ،درباره
اســتفاده از فضــای مجــازی و به خصوص اینســتاگرام
اســت .دنیزلی خودش صفحه اینستاگرامش را بسته و از
شاگردانش هم خواسته همین کار را انجام دهند.

استعفای ویسی از سرمربیگری شاهین

شاهین شهرداری بوشهر در شرایطی در اردوی آمادهسازی
پیشفصل در شهر بروجن بســر میبرد که عبدا ...ویسی
اردوی این تیم را ترک کرد .ویسی به خاطر دخالت افراد
غیرفوتبالی در تیم شاهین از سرمربیگری این تیم استعفا
کرده و امروز به بوشــهر برمیگردد و ســپس عازم اهواز
میشود .مســئوالن باشگاه شــاهین هنوز با این استعفا
موافقت نکردهاند.

رکورد نقلوانتقاالتی نفت

نفت مسجدسلیمان در فصل نقلوانتقاالت بسیار فعال بود
به گونــهای که این تیم هماکنون رکورددار جذب بازیکن
در بین تیمهای لیگ برتری اســت .نفتیها تاکنون با 14
بازیکن قرارداد بستهاند.

