تیم منتخب بدون تیمهای فوتبال ایران

تیــمی پرستـاره
در حـد تیــم ملی!

عضو سابق شورای شهر تهران به ریاست فدراسیون کشتی رسید
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دبیر :اهل بدهبستان بودم سال
 85رئیس میشدم!
استراماچونی و لتو
به تهران برنگشتند!

از شایعه محرومیت
تا تکذیب مدیرعامل

هافبک عراقی با سرخها تمدید کرد

رسن در قطر
پرسپولیسیماند!

فتحی :فیفا طلب
پــروپئیچ
را میدهد

کیروش در سپاهان
ماندگار شد
سروش مثل
گابریل فرناندو!

آقای گل لیگ صربستان
در راه پرسپولیس؟!
کنایه جالب مهدی تاج به فتحی و خطیر

پول ما را هم از فیفا بگیرید!
تیم منتخب بدون تیمهای فوتبال ایران

در حد تیم ملی!
درحالی ک��ه بیش از یک ماه از باز ش��دن پنجره
نقلو انتقاالت تابس��تانی گذش��ته ،اما هنوز هم
خیلی از چهرههای سرش��ناس فوتبال ایران بدون
تیم ماندهاند .لیس��ت بازیکنان بدون تیم لیگ به
اندازه کافی پرس��تاره بود اما قرار گرفتن سروش
رفیعی و ش��ایان مصلح این لیست را جذابتر هم
کرد .در ادامه نگاهی خواهیم داشت به تیم منتخب
بازیکنانی که هنوز سرنوشتشان برای فصل جدید
رقابتهای باشگاهی مشخص نشده است.
دروازهبان :محسن فروزان

همهچیز در لیگ هجدهم برای محسن فروزان خوب
پیش میرفت و خیلیها درخشش او را یکی از دالیل
اصلی حضور تراکتور در جمع مدعیان میدانستند
اما در هفتههای پایانی لی��گ همهچیز تغییر کرد.
ماجرا به دیدار تراکتورس��ازی و سپیدرودرشت در
چارچوب هفته بیس��تو چه��ارم هجدهمین دوره
لیگ برتر بازمیگردد؛ بع��د از این دیدار و گلهای
به ظاهر مشکوکی که محسن فروزان گلر نامآشنای
تراکتورسازی دریافت کرد ،محمدرضا زنوزی مالک
تراکتورسازان تبریز انگشت اتهام را به سوی فروزان
گرفت و او را به ش��رطبندی متهم کرد؛ اتهامی که
مسیر زندگی حرفهای فروزان را عوض کرده و بعید
نیست که دیگر او را در لیگ نوزدهم نبینیم.
دفاع وسط :پژمان منتظری

منتظری که دوست داشت سالهای آخر فوتبالش
را در استقالل س��پری کند ،سال گذشته هم یکی
از خوبه��ای این تیم بود و انتظار داش��ت با توجه
به س��ابقهاش جزو اولین نفراتی باشد که قراردادش
تمدید میشود ،اما این اتفاق نیفتاد تا او تصمیم به
خداحافظی از هواداران آبی بگیرد .گفته میشـ�ود
اولویت پژمان بازگشت به لیگ ستارگان قطر است
اما اگر این اتفاق رخ ندهد شاید برای فصل جدید او
را با پیراهن فوالد ببینیم.
دفاع وسط :روزبه چشمی

روزبه چش��می ،جزو اولین بازیکنانی بود که شایعه
جداییاش از استقالل و پیوستنش به تیمهای قطری

بر سر زبانها افتاد و این شایعات هنوز هم ادامه دارد.
چش��می تا به امروز نه با استقالل تمدید کرده و نه
تیم جدیدش را معرفی کرده تا این مدافع ملیپوش
هم در لیست بدون تیمهای فوتبال ایران قرار بگیرد.
دفاع چپ :شایان مصلح

درحالی که قرارداد ش��ایان مصلح در همان روزهای
آغازین نقلو انتقاالت تمدید شده بود ،ناگهان نام این
بازیکن در لیست مازاد کالدرون دیده شد تا در عین
ناباوری بازیکن موردعالق��ه برانکو در لیگ نوزدهم
جایی در پرسپولیس نداشته باشد .حاال و در فاصله
کمی که تا ش��روع لیگ داری��م ،مصلح باید هر چه
زودتر تیم جدیدش را انتخاب کند.
دفاع راست :رامین رضاییان

نش��ریات قطری طی چند روز اخی��ر بارها با ابهام
درباره آینده رضاییان در الش��حانیه نوش��تهاند و به
نظر میرسد جدایی این بازیکن از تیم قطری قطعی
است .گفته میشود بر همیناساس مدیران باشگاه
پرسپولیس در تالش هستند تا رامین رضاییان را به
این تیم برگردانند.
هافبک تدافعی :سعید عزتاللهی

س��عید عزتالله��ی ،هافبک تیم فوتب��ال ردینگ
انگلی��س ب ه دلیل قانون فیرپلی مالی فیفا مجبور به
ترک ردینگ اس��ت .عزتاللهی این روزها مشغول
بررسی پیشنهادهایی است که به دستش میرسد و
جدیترین پیشنهاد هافبک تیمملی فوتبال ایران از
لیگ پرتغال است اما با توجه به توقف صدور روادید
پرتغال برای ایرانیها ،ش��اید این انتقال به سرانجام
نرسد .در این شرایط بازگشت به روستوف و یا پاسخ
مثبت به یکی از پیشنهادات داخلی ،تنها گزینههای
باقیمانده هافبک تیم ملی خواهد بود .در چند روز
اخیر خبرهایی مبنی بر تمایل استقالل برای جذب
این بازیکن منتشر شده است.
هافبک تدافعی :علی کریمی

علی کریمی آینده مبهمی دارد و هنوز با اسـ�تقالل
تمدید نکرده است .کریمی ظاهرا با استراماچونی هم
صحبت کرده تا بماند و احتماال تا آخر هفته تکلیف

ماندن یا رفتنش معلوم خواهد شد .البته دیروز برخی
رسانه ها از توافق او با آبیها برای تمدید خبر دادند.
هافبک تهاجمی :اشکان دژاگه

هرچن د مسئوالن تراکتور با قاطعیت از ماندن دژاگه
در تبریز خبر دادهاند اما غیبت مشکوک کاپیتان تیم
ملی در تمرینات تراکتور باعث شده تا این بازیکن هم
آینده مبهمی داشته باشد .اشکان دژاگه سال گذشته
قراردادی  3ساله با تراکتورسازی امضا کرد اما در این
قرارداد بند جدایی وجود دارد و همین بند میتواند
آینده اشکان را مبهمتر کند.
هافبک تهاجمی :پیام صادقیان

پیام صادقیان بازیکن س��ابق پرسپولیس که در اوج
شکوفایی درگیر مسائل حاشیهای شد و مدتی را در
س��وپرلیگ ترکیه حضور داشت ،بار دیگر در آستانه
بازگش��ت به لیگ ایران ق��رار دارد اما هنوز معلوم
نیس��ت که مقصد این بازیکن کدام یک از تیمهای
لیگ برتری است.
مهاجم :مهدی طارمی

مهدی طارمی رس��ما از الغرافه جدا شد و حاال به
دنبال تیم جدیدی است .به گفته مدیربرنامههای
طارمی مقصد بعدی مهاجم تیم ملی کشـ�ورمان
اروپا خواهد بود .گفته میش��ود او از هادرسفیلد
انگلیس که تازه به چمپیونش��یپ س��قوط کرده،
پیش��نهاد دارد و اگر این گزینه و تمام گزینههای
دیگرش نش��د ،راه برای بازگش��ت به پرسپولیس
برای او فعال باز است.
مهاجم :رضا قوچاننژاد

آخری��ن خبرها درمورد رض��ا قوچاننژاد حکایت
از این داش��ت که گوچی در تمرینات پیشفصل
آپوئل حاضر خواهد شد تا تکلیفش روشن شود اما
نه خودش دوست دارد بماند ،نه او را نگه میدارند.
با توجه به سنو سال گوچی و افتی که در  2سال
اخیر داش��ته ،نمیتوان ادامه حضور او در فوتبال
اروپا را چندان محتمل دانس��ت .در این شـ�رایط
اصال بعید نیس��ت که گوچی را برای اولین بار در
لیگ برتر ایران ببینیم.

آقای گل لیگ صربستان در راه پرسپولیس؟!

بعد از اضافه شدن وحید امیری ،فرشاد احمدزاده
و محمدحســین کنعانیزادگان به پرســپولیس،
کالدرون نام شــایان مصلح و ســروش رفیعی را
در لیســت مازاد قرار داد .سرخپوشان قصد دارند
مهاجم جدیدی را هم بــه خدمت بگیرند تا خط
حمله این تیم بعد از جداییماریو بودیمیر تقویت
شــود .یکی از بازیکنانی که از وی به عنوان گزینه

پرسپولیس یاد میشــود،نرمینهاسکیچ مهاجم
بوسنیایی است که نامش اخیرا مطرح شده است.
روز گذشته ســایتتیوی آرنا اسپورت صربستان
در گزارشی به پیشــنهاد وسوسهانگیز پرسپولیس
ب ه هاســکیچ پرداخت.هاســکیچ موفق شد فصل
گذشــته با تیمرادنیچکی صربستان  ۲۴گل بزند
و عنوان آقای گلی را از آن خود کند .این ســایت

نوشت« :انتظار میرفت که در دوره نقل و انتقاالت،
پیشــنهاداتی ب ه هاسکیچ برسد و حاال یکی از این
پیشنهادات طبق اعالم رسانههای بوسنی ،از ایران
میآید .باشگاه رادنیچکی اخیرا پیشنهاد ۷۰۰هزار
یورویی یک تیم برایهاســکیچ را رد کرد و حاال
آنها میگویند گزینه پولدارتری به نام پرسپولیس
سراغ این بازیکن آمده است».

شاگردان ویلموتس
در دشوارترین گروه ممکن

