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زلزلهزدگان ،چشم انتظار پهلوانان!
ایران یک

بازار شایعات همچنان داغ است

طاهری مدیرعامل
پرسپولیس میماند؟

مسلمان ،مانع حضور
دژاگه در پرسپولیس

ونزوئال صفر

چهل و نهمین برد کیروش با یوزها
پرسپولیس جدیترین گزینه پروفسور

حفــظ برانکــو
با وعده عابربانک؟!

 5بمب نقلوانتقاالت نیم فصل

از شاکـی آبیهـا
تا مهنـدس سرخها

بحران اجاره آپارتمانهای میلیاردی
برای خارجیهای استقالل
نگاهی به قیمت ستارگان تهاجمی تیم ملی

خط آتش  130میلیارد تومانی!
پرسپولیس جدیترین گزینه پروفسور

حفظ برانکو با وعده عابربانک؟!
وضعیــت خوب تیمهای ملــی ایران و
کرواسی و باال رفتن سن ،شاید در نهایت
به ســود پرسپولیس باشد و برانکو ایوانکوویچ ،سرمربی
این تیم با باشــگاه تمدید قرارداد کند .مدتهاســت
بحث تمدید قرارداد برانکو با پرســپولیس مطرح است
و این مربی هم تا امروز پاســخ صریح و روشنی درباره
ماندن یا رفتن نداده اســت .هرچنــد برانکو همواره از
حضور در فوتبال ایران و کشــورمان به خوبی یاد کرده
و رضایت داشــته اما اینها دلیل نمیشــود که خیال
مســئوالن و هواداران پرسپولیس بابت ماندن او راحت
باشــد .این مربی کروات به واســطه عملکرد و کارنامه
خوبش در پرسپولیس حاال مشــتریان زیادی هم دارد
و پیشنهادهای ملی و باشگاهی او نگرانی پرسپولیسیها
را دوچندان کرده است .از این رو شنیده میشود برخی
از هواداران متمول باشگاه هم پیغام دادهاند که حاضرند
برای حفظ برانکو ســر کیسه را شل و به باشگاه کمک
کنند .با همه این عالقهمندی برای حفظ برانکو تاکنون
مذاکرات جدی صورت نگرفته و اتفاقا شــنیده میشود
مرد کروات هم از همین مســئله ناراحت است و حتی
در محافل خصوصی عنوان کرده اگر باشگاه پرسپولیس
خواهان تمدید قرارداد اســت چرا پیشنهاد کلی داده و
هیچ وقت درباره جزییات صحبتی نشــده است؟ عالوه
بر این مسئله که برانکو را کمی مردد کرده بحث حضور
احتمالی او در تیمهای ملی کرواسی و ایران هم از جمله
دالیلی اســت که مانع توافق پروفسور با پرسپولیسیها
برای ادامه همکاری اســت .بر کسی پوشیده نیست که
برانکو گزینه سرمربیگری کرواســی بوده و هست و از
طرفی گزینه اصلی جانشینی کیروش در تیم ملی ایران
محسوب میشــود .با این حال برانکو آدم زرنگی است
و نمیخواهد خودش را اســیر این شایعات و احتماالت
کند .با صعود مقتدرانه کرواسی به جام جهانی با دالیچ
احتمال اینکه فدراسیون فوتبال کرواسی با این مربی
ادامه همکاری دهد و در جام جهانی  2018دالیچ روی
نیمکت بنشــیند زیاد است هرچند دالیچ از کشورهای
عربی پیشنهاد وسوســهانگیزی دارد که رقم قراردادش
به اندازه  4سال فعالیت در فوتبال کرواسی است .با این
حال حضور در ویترین جام جهانی گاهی آنقدر مهم و

باارزش است که میتوان قید پیشنهادهای وسوسهانگیز
را هم زد .با در نظر گرفتن این موضوع برانکو شــانس
خود را برای حضور روی نیمکت کرواســی کم میداند
و شــاید فقط بتواند گوشه چشمی به نیمکت تیم ملی
ایران داشته باشد تازه آن هم پس از جام جهانی روسیه.
ظاهرا چندی پیش در وزارت جلسهای درباره آینده تیم
ملی بوده و در این جلســه عنوان شده اگر کیروش با
ایران قطع همکاری کرد برانکو بهترین جانشــین برای
اوست اما اگر تیم ملی به مرحله دوم جام جهانی صعود
کند احتمال ادامه همکاری فدراســیون فوتبال ایران و
کیروش تا جام ملتهای آسیا زیاد است .بنابراین برانکو
با علم به این مسائل گزینه تیم ملی ایران را هم جدی
نمیداند و اولویت را به پیشــنهادهای نقد و دمدستی
میدهد .او بارها اعالم کرده زندگی خود و خانوادهاش از
طریق فوتبال تامین میشود و او مربی حرفهای است و
هر کجا شرایط کار مهیاتر باشد اولویتش آنجاست .با در
نظر گرفتن نظرات شخصی و حرفهای برانکو و باال رفتن
سن و ســال این مربی به نظر میرسد او تصمیم دارد
ســالهای پایانی مربیگریاش را در تیمی سپری کند
که حاشیه امنیت داشته باشد .با توجه به محبوبیت و
مقبولیت او در پرسپولیس تمدید قرارداد با این باشگاه
میتواند گزینه نخست پروفســور باشد .البته او برای
سرمربیگری تیم ملی قطر و امارات هم کاندیداست و
کار در تیم ملی قطعا فشار کمتری نسبت به حضور در
تیم باشــگاهی به مربی وارد میکند با این حال برانکو
به خاطر شــناخت خوبی که از ایران دارد و درآمدش
هم از فوتبال ما خوب است بیمیل نیست بماند البته
به شرط آنکه مبلغ پیشنهادی پرسپولیس چشمگیر
باشــد .بر اساس شنیدهها حسین هدایتی ،عضو سابق
هیئت مدیره پرسپولیس که به عابربانک شهرت دارد
بــا اطالع از این موضوع برای کمک به باشــگاه جهت
تمدید قرارداد با برانکو پیشقدم شده و حتی پیشنهاد
یک جلســه  2نفره با برانکو را داده و تاکید کرده مرد
کروات را برای ماندن در پرســپولیس مجاب و راضی
میکند .حاال باید منتظر ماند و دید تا پیش از مشخص
شــدن تکلیف مدیریت باشگاه پرســپولیس وضعیت
برانکو به چه شکل خواهد شد.

شفر مجیدی را میخواهد ،افتخاری نه!

ســرمربی اســتقالل برای حضور  7محبوب آبیها در کادر فنی این تیم ابراز تمایل کرده است .از زمانی که وینفرد
شــفر به عنوان سرمربی استقالل انتخاب شده ،بحث حضور فرهاد مجیدی در کادر فنی جدیتر شده است .با این
حال شــفر بارهــا در این مدت مصاحبه و ادعا کرده که مجیدی را نمیخواهد ولــی او برای حضور این مربی ابراز
تمایل کرده اســت .نکته مهم ماجرا این است که سیدرضا افتخاری به دلیل دوری استقالل از حاشیه تمایلی برای
حضور مجیدی در کادر فنی ندارد و در این مدت موفق شده نظر شفر را تغییر بدهد.

امضای گرشاسبی پای سفتههای میلیاردی!

کمیته بدوی صدور مجوز حرفهای فدراسیون فوتبال برای آنکه به کنفدراسیون فوتبال آسیا تضمین دهند که باشگاههای
پرسپولیس و استقالل تهران میتوانند بدهیهای خود را پرداخت کنند ضمانتهایی را نظیر سفتههای بانکی از مدیران
باشگاهها دریافت کردند .باشگاه پرسپولیس که همچنان درگیر استعفای علیاکبر طاهری از سمت مدیرعاملی این باشگاه
است مجبور شد امضای حمیدرضا گرشاسبی عضو هیئت مدیره این باشگاه را پای سفتهها زده و آنها را به فدراسیون
ارسال کند؛ سفتههایی که معلوم نیست پس از جابهجایی مدیران باشگاه پرسپولیس چگونه حالت اجرایی پیدا میکند.

نگاهی به قیمت ستارگان تهاجمی تیم ملی در بازار نقلوانتقاالت

خط آتش  130میلیاردی!

امیرحسین طبسی

با اضافه شــدن سامان قدوس حاال رقابت در فاز تهاجمی
تیم ملی به اوج خود رســیده؛ جایی که از میان بازیکنان
حاضــر که هر یک داعیه نفر اول بودن را دارند و کارلوس
کیروش باید دســت به انتخاب بزند .در بیشتر بازیهای
مقدماتی جام جهانی ســرمربی پرتغالی از سردار آزمون و
مهدی طارمی به عنوان انتخابهای اصلی خود در ترکیب
بهره برد؛ انتخابی که پاسخ مثبت هم داشت چون این زوج
اکثر گلهای ایران را به نام خود ثبت کرده و بار سنگینی
از موفقیتهای ایران را به دوش کشــیدند به خصوص که
گلهــای آنها امتیازات و بردهای ارزشــمندی نیز برای
تیم ملی در پی داشت .با صعود ایران به جام جهانی حاال
این  2مهاجم کــه در مقطع رقابتهای مقدماتی رقبایی
همچون رضا قوچاننژاد و کریم انصاریفرد را پشــت سر
خود میدیدند حاال با رقبای سرســختتری نیز در خط
حمله روبهرو هســتند که این گروه از مهاجمان میتواند
بار جذابیت تیم ملی را یک تنه به دوش بکشــد و یکی از
حیفترین در عین حال جذابترین رقابت ستارههای ایران
در اردوهــا و بازیهای پیش رو تا جام جهانی را رقم بزند.
ستارههای کلیدی ،آماده ،باکیفیت همراه با شم گلزنی باال
که هر یک از آنها میتواند با حضور در پستهای تهاجمی
ایــران را در جام جهانی به هــدف بزرگش نزدیک کند.
گروهی که تیمهای حاشــیه خلیج فارس آرزوی داشتن
یکی از آنها را در ترکیب خود دارند اما حاال کیروش همه
آنها را یک جا دور هم دارد .با توجه به لیستهای کارلوس
کیروش در یک سال اخیر به احتمال فراوان سردار آزمون،

مهدی طارمی ،کریم انصاریفرد ،رضا قوچاننژاد ،علیرضا
جهانبخش ،سامان قدوس و وحید امیری عناصر تهاجمی
تیم ملی در جام جهانی خواهند بود و با توجه به تاکتیک
انتخابی کیروش از این  7بازیکن فقط  3بازیکن شــانس
حضور در ترکیب اصلی را خواهند داشت تا در خط حمله
شــاهد جذابترین رقابت در تیم ملی ایران باشیم .البته
جذابیت تنها بخشــی از این رقابت تمام فوتبالی است و
با نگاهی به لیست قیمت بازیکنان تیم ملی به این نتیجه
میرســیم که این رقابت میتواند گرانترین رقابت تاریخ
فوتبال ایران هم باشد .طبق اطالعات سایت ترانسفرمارکت
به عنوان جامعترین و معتبرترین ســایت نقل وانتقاالتی
دنیای فوتبال ســردار آزمون با ارزشی معادل  11میلیون
یورو با ارزشترین بازیکن تیم ملی ایران به حساب میآید.
همین سایت ارزش علیرضا جهانبخش را  5.5میلیون یورو
برآورد کرده است .رضا قوچاننژاد با  3میلیون یورو ،کریم
انصاریفــرد و مهدی طارمی هر کدام با  1.5میلیون یورو
و وحید امیری هم با یک میلیون یورو در رتبههای بعدی
قرار دارند .به جمع بازیکنان تهاجمی تیم ملی باید سامان
قدوس را هم اضافه کنیم که به تازگی با پیشــنهادات 2
میلیون یورویی تیمهای انگلیس مواجه شده است .با توجه
به این اعداد و ارقام ارزش مهاجمان و وینگرهای تیم ملی
در حال حاضر به  25.5میلیون یورو میرسد .با این حساب
تیم ملی ایران با خط حمله تقریبی  130میلیارد تومانی
یکی از بهترین خط حملههای آســیا را در اختیار دارد و
میتواند امید اول قاره کهن برای حضور در مرحله بعدی
رقابتها باشد.

پورعلیگنجی سودمندترین انتقال سال  ۲۰۱۶السد

نشریه ورزشی قطری با انتشار آمار و ارقامی از لژیونر ایرانی به عنوان سودمندترین معامله تیم فوتبال باشگاه السد
دوحه یاد کرد .نشــریه استادالدوحه قطر در جدیدترین شماره خود با انتشــار تصویری از مرتضی پورعلیگنجی،
ملیپوش ایرانی تیم الســد دوحه نوشــت« :مرتضی پورعلیگنجی ،مدافع ایرانی نشان داد که سودمندترین معامله
مدیریت باشگاه السد قطر در سال  2016میالدی بود .او عالوه بر ایفای نقش خود در خط دفاعی عملکرد فوقالعاده
تهاجمی به لطف توانمندیهایش روی توپهای ایستگاهی ارسالی روی دروازه حریفان داشته است».

دایی مربی تیم ملی امید میشود؟

چند روز پیش بود که علی دایی با حضور در برج میالد در مراسم بدرقه تیم ملی جوانان حاضر شد .دیروز بار دیگر شاهد حضور
علی دایی در فدراسیون فوتبال بودیم .این بار مهدی تاج پذیرای سرمربی تیم سایپا بود و در مورد مسائل مختلف با علی دایی
صحبت کرد .بعد از این رفت و آمد شایعهای به راه افتاده .شایعهای که شاید روزی به حقیقت بپیوندد .اینکه فدراسیون فوتبال
قصد دارد در آینده هدایت تیم ملی امید را به علی دایی محول کند .تیم ملی امید تا بازیهای مقدماتی المپیک مسابقهای را به
طور جدی پیش رو ندارد و تا آن موقع علی دایی هم میتواند به امورات خود در تیم سایپا رسیدگی کند.

ونزوئال هم حریف ایران نشد

چهلونهمین برد کیروش با یوزها
روز گذشته دیدار دوستانه تیم ملی فوتبال
کشــورمان مقابل ونزوئال برگزار شد که این
بازی با برتری یک  -صفر شــاگردان کیروش به اتمام رسید.
تک گل ایران در این بازی در دقیقه  57توسط جهانبخش به
ثمر رسید .در این بازی با تصمیم کارلوس کیروش؛ علیرضا
بیرانوند در این دیدار مانند دیدار با پاناما دروازهبان اول تیم ملی
بود اما ترکیب خط دفاعی تیم ملی تغییراتی داشــت .رامین
رضاییان در این دیدار جانشــین وریا غفوری در سمت راست
خط دفاعی بود و سیدجالل حسینی نیز به جای روزبه چشمی
در مرکــز خط دفاعی به میدان رفت تا صدودوازدهمین بازی
ملی خود را تجربه کند .حضور احسان حاجصفی به جای سعید
آقایی در ســمت چپ خط دفاعی سومین تغییر کیروش در
خط دفاع بود .در خط میانی ســعید عزتاللهی مانند دیدار با
پاناما در ترکیب اصلی حضور داشت اما علی کریمی جانشین

احمد عبدا...زاده شــده بود .ســامان قدوس نیز در این دیدار
مانند کریم انصاریفرد و مهدی طارمی نیمکتنشــین شد تا
وحید امیری ،رضا قوچاننژاد و علیرضا جهانبخش از ابتدا در
ترکیب تیم ملی قرار بگیرند .به این ترتیب کارلوس کیروش
به اســتثنای  4بازیکن یعنی بیرانوند ،پورعلیگنجی ،دژاگه و
عزتاللهی دیگر بازیکنان تیم ملــی را تغییر داده بود تا تیم
ملی با چهرهای متفاوت نســبت به دیدار با پاناما در این دیدار
ظاهر شود .ایران در حالی روز گذشته مقابل ونزوئال به برتری
رسید که در  ۱۵دیدار قبلی مقابل تیمهای آمریکای جنوبی
 ۶باخت ۵ ،مســاوی و  ۴برد حاصل تالش ملیپوشان بوده و
بازی روز گذشته پنجمین برد مقابل تیمهای آمریکای جنوبی
بود .همچنین بازی مقابل ونزوئال هشــتادمین حضور رسمی
کیروش روی نیمکت تیم ملی ایران بود که با چهلونهمین
برد این مربی با یوزهای ایرانی همراه بود.

با پیشنهاد علی دایی اتفاق افتاد

دستور تاج برای اخذ مجوز جهت جمعآوری کمک برای زلزلهزدگان
علی دایی قصد دارد با همراهی اهالی فوتبال و فدراســیون
پس از اخذ مجوزهای قانونی با اعالم شماره حسابی اقدام به
جمعآوری کمکهای مردمی و جامعه فوتبال و ورزش کشور
کند .به گزارش هوادار ،علی دایی قصد دارد با همراهی اهالی
فوتبال و فدراســیون پس از اخذ مجوزهای قانونی با اعالم
شماره حسابی اقدام به جمعآوری کمکهای مردمی و جامعه
فوتبال و ورزش کشــور کند .یکی از تصمیمات جلسه علی
دایی با مهدی تاج ادای دین و همراهی جامعه فوتبال کشور
با حادثهدیدگان زلزله غرب کشور و کرمانشاه بود .دایی که در
پی زلزله در ورزقان و آذربایجان با حضور در مناطق زلزلهزده
و برخی اقدامات ،تالشهایی برای کمک به زلزلهزدگان داشت
و اقدامات انجامشده را پنهان نگه داشت در جلسه با تاج اعالم
کرد قصد دارد برای جمعآوری کمکهای مردمی و اقدامات
حمایتی جامعه فوتبال دســت به کار شود و اگر فدراسیون
فوتبال هم او را در این مســیر همراهی کند بهتر خواهد بود

چراکه میخواهد این اقدامــات کامال قانونی و با اخذ مجوز
باشــد و فدراسیون میتواند در اخذ مجوز و سایر اقدامات او
را همراهی کند .تاج هم از این پیشــنهاد اســتقبال کرده و
تاکید کرد؛ وقتی شما پرچمدار این جریان خیرخواهانه باشید
تردید ندارم همه باشــگاههای لیگ برتر و همه پیشکسوتان
و اهالی فوتبال و حتی ورزشــکاران دیگر رشــتهها شما را
همراهی خواهنــد کرد و اتفاق بزرگی در نهایت رقم خواهد
خورد و تردید نکنید فدراســیون هــم از تمام ظرفیتها در
این مسیر اســتفاده خواهد کرد .رایزنیهای علی دایی آغاز
شده و بسیاری از ورزشکاران نامدار برخی رشتههای ورزشی
با آگاهی از این تصمیم دایی اعالم داشتهاند با تمام وجود در
این کار خیرخواهانه مشــارکت کرده و از توان خود استفاده
خواهند کرد .گفتنی است؛ بعد از جلسه ،تاج دستور داد واحد
حقوقی فدراســیون برای اخذ مجوز به منظور اعالم شماره
حساب قانونی سریعا اقدامات الزم را پیگیری کند.

