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رونالدوپولعربستانرانمیخواهد
کریســتیانو رونالدو پیشنهاد 
دستمزد نجومی و تبدیل شدن 
به چهره تبلیغاتی صنعت توریسم 
عربســتان سعودی را رد کرد. به 
گزارش »ورزش سه« کریستیانو 
رونالدو پیشنهاد تبدیل شدن به 
عربستان  توریسم  چهره صنعت 
و دریافت دســتمزد  ســعودی 
ســالیانه 6 میلیون یورویی را به دلیل وضعیت سوال برانگیز حقوق بشر در این 
کشور رد کرد. لیونل مسی نیز از دیگر ستاره هایی است که عربستان سعودی برای 

این منظور با آنها وارد مذاکره شده است. 
رونالدو قرار بود در صورت پذیرفتن این پیشنهاد سالیانه به عربستان سعودی 
ســفر کند، همچنین از چهره او در تمام پروژه های تبلیغاتی صنعت توریســم 
عربستان استفاده گردد.  به لیونل مسی نیز از سوی مقامات سعودی پیشنهادی 
مشــابه داده شده است، اما هنوز پاسخ مســی به این پیشنهاد مشخص نیست.  
رونالدو هفته گذشته با گلزنی برابر ناپولی، تبدیل به موفق ترین گلزن تاریخ شد 

و لیونل مسی نیز رکورددار بردن شش توپ طالی جهان است.

منچستریونایتدمقصدبعدیهالند؟
مدیر برنامه های ارلینگ هالند 
به ســتایش از باشگاه منچستر 
یونایتــد پرداخــت و بــه نظر 
می رســد که همه چیــز آماده 
انتقال این بازیکن به اولدترافورد 
اســت. ارلینگ هالند از بهترین 
فوتبال  حاضــر  حال  مهاجمان 
جهان اســت که در بوروســیا 
دورتمونــد بازی می کند. این مهاجم نــروژی در 28 بازی که برای دورتموند به 
میدان رفته موفق به زدن 27 گل شــده است. هالند مورد توجه تیم های زیادی 
قرار گرفته است اما ظاهرا منچستر یونایتد با هدایت سولسشایر بیشترین شانس 

را برای جذب او دارد.
پدر ارلینگ هالند که مدیر برنامه های او اســت در ستایش از باشگاه منچستر 
یونایتد گفت: منچستر یک باشگاه بســیار موفق است که برنامه روشنی دارد و 
طبق آن پیش می رود. مقایســه منچستر با دورتموند در شرایط کنونی درست 
نیســت. ما نباید درباره منچستر یونایتد حرف بزنیم چرا که هالند اکنون بازیکن 
دورتموند است. او ادامه داد: یونایتد و دورتموند دو باشگاه قدیمی و بزرگ هستند. 
هر دو تیم هواداران پرشمار و تاریخی درخشان دارند. منچستر یونایتد باشگاهی 
است که ما به آن افتخار می کنیم درست مانند دورتموند. به نظر می رسد که این 
ابراز عالقه پدر هالند به منچســتر یونایتد او را آماده پیوستن به این تیم می کند 
به ویژه اینکه سولسشــایر مربی شیاطین ســرخ هم نروژی است و رابطه بسیار 
خوبی با هالند دارد. هالند پیش از این ســابقه بازی زیر نظر سولیسشــایر را در 

مولده نروژ دارد.

نیمارباPSGصدتاییشد
بازی خود  نیمار صدومین 
را با پیراهن پاری ســن ژرمن 
پشت سر گذاشت و موفق به 

گلزنی هم شد.
نیمار در تابســتان 2۰۱7 
بود که از بارســلونا جد شد و 
بــا 222 میلیون یورو به پاری 
سن ژرمن پیوست تا گرانترین 
بازیکن تاریخ فوتبال جهان شود. نیمار در پاری سن ژرمن حواشی زیادی داشته 
است و بارها هم مصدوم شد. او بامداد امروز برای صدومین بار پیراهن پاری سن 
ژرمن را بر تن کرد و به اصطالح وارد باشــگاه صدتایی ها شد. نیمار در صدمین 
بازی خود با پیراهن پاری ســن ژرمن که با پیروزی پر گل این تیم همراه شــد 
موفق به گلزنی شد. این بازیکن 28 ساله تا 2۰22 با پاری سن ژرمن قرارداد دارد 

و به احتمال خیلی زیاد قراردادش را با تیم تمدید کند.

امباپه:نمیدانمفصلآیندهدرکدامتیمهستم
کیلیــان ام باپــه پــس از 
لوشــامپیونه  در  درخشــش 
فرانســه در خصوص پیشنهاد 
رئال مادریــد و دیگر تیم ها و 
تمدید با پاریس صحبت کرد. 
به گزارش فارس، در چارچوب 
هفته بیست و یکم لوشامپیونه 
فرانسه، پاریس مقابل مون پلیه به برتری 4 بر صفر رسید.در این مسابقه کیلیان 
ام باپه 2 گل به ثمر رســاند و درخشــان ظاهر شد. ستاره فرانسوی مدت هاست 
ســودای جدایی از پاریس را زمزمه می کنــد و از مادرید به عنوان تیم آینده او 
سخن می گویند. ام باپه پس از دبل مقابل مون پلیه در این خصوص صحبت کرد 
و گفت:  ما با باشــگاه بر سر پیدا کردن پروژه ای مناسب در حال مذاکره هستیم. 
به تمدید فکر می کنم و به نظرم اگر تمدید کنم، مدت زمان طوالنی در پاریس 
خواهم ماند. کیلیان ام باپه گفت: می خواهم به تیمی فکر کنم که در سالیان آتی 
در آنجا باشم. به زودی تصمیمم را خواهم گرفت. باور کنید هنوز نمی دانم و اگر 

می دانستم همین االن به شما می گفتم.

تاریخسازیقوچاننژاددرلیگهلند
ســتاره ایرانی با هت تریک 
در مسابقه مقابل ویلم توانست 
به  تاریخ ســاز شود.  در هلند 
گزارش فــارس، در چارچوب 
هفتــه هجدهم لیــگ هلند، 
زووله مقابل ویلــم به برتری 
3 بر یک رسید و رضا قوچان 
نژاد که در نیمه دوم وارد بازی 
شده بود، توانســت در ۱2 دقیقه هت تریک کند. طبق گزارش سایت اوپتا، رضا 
قوچان نژاد توانست به اولین بازیکن تاریخ لیگ هلند بدل شود که 2 بار به عنوان 
یار تعویضی به میدان آمده و هت تریک کرده اســت. او در گذشــته در سپتامبر 
2۰۱9 ) شهریور 98( مقابل والویک توانست 4 گل به ثمر برساند. قوچان نژاد در 
این خصوص گفت:ســال گذشته در اولین مسابقه ام 4 گل زدم و اکنون 3 گل، 

برای همین بسیار خوشنود و خوشحالم.

اختالفاینترورئالمادریدبرسراشرفحکیمی
ایتالیایی کوریره  روزنامــه 
دلو اســپورت ادعا کرده است 
که رئال ممکن اســت اشرف 
حکیمی را از اینترمیالن پس 

بگیرد.
به گزارش »ورزش ســه«، 
پــس از بــه تعویــق افتادن 
پرداخت مبلغ قرارداد اشــرف 
حکیمی، رئال مادرید خواستار تضمین بیشتر برای پرداخت از سوی اینتر شده 
و حتی ممکن اســت این بازیکن را از اینتر پس بگیرد. حکیمی با قراردادی 4۰ 
میلیون یورویی به اینترمیالن آمد که قرار بود در 4 قســط ۱۰ میلیون یورویی 
پرداخت شود. اولین قسط قرار بود در سپتامبر پرداخت شود، اما اینتر با قهرمان 
رئــال مادرید برای بــه تعویق انداختن زمان پرداخت به توافق رســید. اینتر به 
دنبال یافتن ســرمایه گذار جدیدی اســت و با افزایش تردیدها در رابطه با توان 
مالی اینترمیالن، حاال رئال مادرید نگران دریافت طلب خود شــده است.  طبق 
گزارشــی که امروز در روزنامه کوریره دلو اســپورت به چاپ رسید، رئال مادرید 
خواستار تضمین های بیشتری برای دریافت مبلغ مورد توافق خود در تاریخ مقرر 
از اینترمیالن شده اســت. رئال حتی اکنون مدعی شده که توافق اولیه برای به 
تعویق انداختن نخستین پرداخت اینترمیالن، از اعتبار ساقط است، چرا که فاقد 

چندین عامل کلیدی در اسناد مربوطه است.

تیم های اســتقالل و پرســپولیس همواره اخبار کوتاه
بــا تغییرات زیادی در فصــل نقل و انتقاالت 

مواجه بوده اند.
اختالف  بــرای  بهانه  عرفــان حاج بابایی: 
درگیری و کل کل میان هواداران اســتقالل 
و پرســپولیس همیشه زیاد است و خیلی کم 
پیش می آید که هواداران این دو تیم، درباره 
موضوعی فوتبالی با یکدیگر به توافق برسند. 
یکی از جدیدتریــن بهانه ها برای چنین کل 
کلی اما به ماجرای جدا شدن ستاره های آبی 
و قرمز در فصل نقــل و انتقاالت برمی گردد. 
جایی که هر یــک از هواداران دو تیم بر این 
باور هستند که بیش از دیگر تیم رقیب ضرر 
کرده اند،ستاره های خود را از دست داده اند 
و نتوانســته اند جایگزین های مناسبی برای 

مهره های رفته بیابند.
در ادامه و طی 4 جدول، مروری خواهیم 
داشــت بر وضعیت نقــل و انتقاالتی دو تیم 
استقالل و پرسپولیس در فصل جاری و فصل 
قبل تا مشخص شود که هر دو تیم، چه تعداد 
بازیکن از دست داده اند و چه تعداد بازیکن را 

به خدمت گرفته اند:
اســتقالل در فصل 98-99 پس از اینکه 
دیگر فرهــاد مجیدی را به عنوان ســرمربی 
روی نیمکــت خود نداشــت، لیگ را با آندره 
آ اســتراماچونی آغاز کرد و همان طور که در 
جدول فوق مشاهده شد، ۱4 تن از بازیکنان 
اصلــی و تاثیرگذار خود را از دســت داد و به 
جای آن هــا ۱2 بازیکن بــه خدمت گرفت. 
ضمن اینکه آبی ها در نیم فصل، استراماچونی 
ایتالیایــی را هــم دیگــر روی نیمکت خود 
نداشــتند و مجبور شــدند که یک بار دیگر 
فرهاد مجیدی را به عنوان سرمربی برگزینند.
پرســپولیس در اولین فصل پس از دوران 
پر افتخار برانکو، گابریل کالدرون را به عنوان 

مربــی روی نیمکــت خود دید و توانســت 
اسکلت اصلی تیمش را حفظ کند و 7 بازیکن 
را در نقل و انتقاالت تابســتان و 2 بازیکن را 
در نقل و انتقاالت زمستانی به خدمت بگیرد 
و ۱3 بازیکن خود را هم در هر دو موعد نقل 
و انتقاالتــی، به فروش برســاند. ضمن اینکه 
نیمکت پرســپولیس در نیم فصــل، یک بار 
دیگر دســتخوش تغییر شــد و با کنار رفتن 

گابریل کالدرون، یحیی گل محمدی هدایت 
قرمزها را برعهده گرفت.

استقالل پس از ســپری کردن فصلی پر 
تالطم که در نهایــت منجر به نایب قهرمانی 
لیگ، باخت در فینال جام حذفی، کنار رفتن 
فرهاد مجیدی از نیمکت ســرمربیگری این 
تیم و حذف از لیگ قهرمانان آسیا شد، سکان 
هدایت خود را به یک ســرمربی جدید یعنی 

محمود فکری ســپرد و یک بــار دیگر تغییر 
را روی نیمکتــش تجربه کــرد و ۱۰ بازیکن 
خود را هــم از دســت داد و 8 چهره جدید 
را به خدمــت گرفت.البته اســتقالل در این 
فصل، به نســبت فصول قبل توانست بخش 
قابــل توجهی از ســتاره ها و اســکلت اصلی 
تیمش را حفــظ کند و نتایج نســبتا خوبی 
هم که تا اینجــای فصل گرفته، بی تردید به 

این مســئله مرتبط است. پرسپولیس پس از 
کسب قهرمانی با یحیی گل محمدی در لیگ 
برتر، با مشــکالت زیاد مدیریتی مواجه شد و 
همین مســئله منجر به جدایــی تعداد قابل 
توجهی از ســتاره های پرســپولیس شد تا بر 
خالف سالیان قبل، سرخ ها نتوانند مهره های 
اصلی شــان را حفظ کننــد و 9 بازیکن خود 
را از دســت بدهند و مجبــور به جذب تعداد 
زیادی بازیکن شــوند. بازیکنان جدیدی که 
نقش کلیدی در صعود پرســپولیس به فینال 
لیگ قهرمانان آســیا ایفا کردند اما در نهایت 
دست شــان از جام کوتاه ماند و حاال هدفی 
جز تکرار قهرمانی در لیگ برتر ندارند. اتفاقی 
که با توجه تغییرات پرتعداد ســرخ ها در بین 
نفراتشــان در این فصل، قدری سخت به نظر 

می رسد.
هردوبازندهاند

بــا جمــع زدن اعــداد مربوط بــه تعداد 
بازیکنان جذب شــده و جدا شــده و مربیان 
رفتــه و آمــده روی نیمکــت اســتقالل و 
پرســپولیس می شــود به راحتی متوجه شد 
که کدام تیــم با چه تعداد ورودی و خروجی 
طــی فصل جاری و فصل قبل مواجه بوده اما 
مسئله ای که باید به آن توجه کرد این است 
که هر دو تیم بزرگ پایتخت از معضلی به نام 

عدم ثبات رنج می برند. 
عــدم ثباتی کــه هم در عرصــه مدیریت 
وجــود دارد، هــم در کادرفنــی به چشــم 
می خــورد و هم در بین لیســت بازیکنان به 
وضوح دیده می شود. خروجی ها و ورودی های 
پرتعــداد در هــر فصــل و تغییــرات فنی و 
مدیریتی، نمی تواند منجــر به موفقیت هایی 
پایــدار و دائمی شــود چرا کــه موفقیت در 
 فوتبــال، رابطه مســتقیمی با وجــود ثبات 

در یک باشگاه دارد.

باشگاه رئال مادرید با باخت مقابل بیلبائو و آلکویانو در 
بحــران بزرگی قرار گرفت که برخی دالیل آن را تشــدید 

کرده است.
به گزارش فارس، حذف تحقیرآمیز رئال مادرید مقابل 
تیم دسته سومی اســپانیا در کوپادل ری و شکست مقابل 
بیلبائو در نیمه نهایی ســوپرکاپ اســپانیا باعث شــد تا 

انتقادات از زیدان به اوج خود برسد.
این اتفاق 53 روز پیش نیز برای زیدان و تیمش رخ داد، 
زمانی که رئال در اوکراین مقابل شــاختار شکست خورد و 
صعود به مرحله بعدی لیگ قهرمانــان اروپا در هاله ای از 
ابهــام قرار گرفت. در آنجا البته مادرید یکپارچه شــد و با 
اتحاد توانســت یک شاهکار بزرگ رقم بزند و هم به عنوان 
تیم نخســت از مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا صعود 
کند و هم بتواند با شکست اتلتیکومادرید به صدر نزدیک 
شــود. اما آن شــرایط با اوضاع کنونی مادرید تفاوت های 
زیادی دارد و بحران این روزها جدی تر از هر زمانی است.

پس از باخت رئال مقابل آلکویانــو، زیدان مورد انتقاد 
شدید رســانه ها قرار گرفت تا سخت ترین لحظات خود را 
سپری کند. مارکا در گزارشی از بی اعتمادی طرفداران به 
زیدان و به آخر خط رســیدن این مربی در مادرید نوشت 
و آ.اس از عصبانیت سران کهکشانی ها در خصوص ترکیب 

رئال صحبت کرد.
امشب یکی از حســاس ترین بازی های رئال مادرید در 
این فصل رقم می خــورد و می تواند آینده زیدان را تعیین 
کند. سرمربی رئال مادرید با اینکه به دلیل کرونا امشب بر 

روی نیمکــت حضور ندارد می تواند با باخت مقابل آالوس 
جایش را به کســی مثــل رائول بدهد و بــه دورانش در 

سانتیاگو پایان بدهد.
در گزارش زیــر می خواهیم از 6 بحــران کنونی رئال 
مادرید که اوضاع در تیم را تشــدید کرده اســت، صحبت 
کنیم. )گزارشــی از عــدم اعتماد زیدان به نســل جدید 

کهکشانی ها را در اینجا بخوانید(
بدترینزمانزیداندردورانمربیگری

در 26 مســابقه این فصل، رئــال مادرید تحت هدایت 
زیدان تنها در ۱4 بازی پیروز شده است. آنها در 7 مسابقه 
طعم شکست را چشیدند و 5 بار به تساوی رضایت دادند. 
با 2 شکســت در هفته گذشته مقابل بیلبائو و آلکویانو، 2 
جام از دســتان مادرید گرفته شد و اکنون رئال باید برای 
اللیگا و لیــگ قهرمانان اروپا بجنگد. اتفاقی که برای رئال 
بســیار بعید به نظر می رســد و تیم کنونی زیدان قادر به 
رقابت با اتلتیکومادرید و دیگر قدرتمندان اروپایی در لیگ 

قهرمانان نیست.
تمدیدقراردادباسرخیوراموس

خبرنگارهای اســپانیایی گزارش دادند که عدم تمدید 
راموس باعث شــده تا کیفیت این بازیکن نیز افت کند و 
خط دفاعی مادرید با مشــکل بزرگ روبه رو شود. راموس 
9۰ دقیقه در ترکیب رئال مقابل بیلبائو حضور داشت ولی 
تیم مارسلینو خیلی راحت توانست دروازه  زیدان را باز کند.

نبود راموس البته شــرایط مادرید را بدتر هم می کند و 
این را رئال در فصل گذشته مقابل منچسترسیتی به طور 

واضح نشان داد. غیبت کاپیتان رئال در مسابقه با آلکویانو 
نیز باعث شــد تا شکست عجیب و غیرمنتظره رئال مقابل 

تیم دسته سومی اسپانیا رقم خورد.
رفتناودگارد

به احتمال فراوان ســتاره نروژی تا انتهای فصل راهی 
لندن و بازی در آرسنال خواهد شد. بازیکنی که به عنوان 
جانشــین مودریچ شناخته می شد نتوانســت در ترکیب 
زیدان جا بیفتد و برای همین مسافر انگلیس خواهد شد و 

به مانند سبایوس برای آرتتا بازی خواهد کرد.
با اینکه اودگارد در یک ماه و نیم گذشته تنها 5 دقیقه 
برای زیــدان بازی کرد ولی حضور او می توانســت رقابت 

خوبی در خط میانی رئال ایجاد کند.
اجازهدادنبهخروجلوکایوویچ

ستاره صرب تنها به 28 دقیقه نیاز داشت تا توانایی های 

خودش را دوباره نشــان دهد. او که در 2 ســال حضورش 
در مادریــد تنها 2 گل به ثمر رســاند در 28 دقیقه برای 
اینتراخت فرانکفورت دبل کرد تا به بهترین بازیکن زمین و 
هفته لقب گیرد. پس از این مسابقه صفحه رسمی باشگاه 
اینتراخت فرانکفورت با کنایه نســبت به زیدان نوشت: تو 

فقط نیاز داشتی که بیشتر در ترکیب باشی!
بحرانمالی

با اینکه رئال توانست در سال 2۰2۰ تراز مالی مثبت را 
به نمایش گذارد ولی ادامه دار شــدن شرایط پساکرونایی 
فوتبال باعث شد تا این باشگاه نیز با مشکل بزرگ اقتصادی  
مواجه شود. رئال قصد داشت در تابستان 2۰2۱ بازیکنانی 
مثل کیلیــان امباپه، ارلینگ هالنــد، ادواردو کاماوینگا و 
دیویــد آالبا را خریداری کند ولی اکنون با مشــکل مالی 
روبه رو شده و شاید نتواند دستمزد این بازیکنان را بپردازد.

بحــث آمدن یا نیامدن ســرمربی روســیه ای تیم ملی 
والیبال به ایران طی روزهای اخیر حواشی زیادی به همراه 

داشت که باید دید به کجا خواهد انجامید.
به گزارش ایســنا، پس از حواشــی که پروسه انتخاب 
ســرمربی تیم ملی برای فدراسیون به همراه داشت، اکنون 
یکــی از موضوعاتی که طی روزهای گذشــته باعث ایجاد 
حواشــی برای والیبال ایران شــد، بحث آمدن یا نیامدن 
والدمیر آلکنو ســرمربی تیم ملی به ایران در زمان شــروع 
اردوهــای تیــم ملی همزمان با آغاز ســال جدید اســت. 
موضوعی که  نهایتا واکنش فدراسیون را نیز به همراه داشت.

پیش از داغ شــدن اخبار اخیر مبنی بر نیامدن آلکنو به 
ایران و شــروع کار تیم  ملی از فرورودین ماه سال آینده با 
»توتولو« دســتیار آلکنو، محمدرضا داورزنی اعالم کرد که 
سرمربی روسیه ای از فروردین  ماه  و با شروع اردوها کار خود 
را در ایران آغاز می کند. اتفاقی اکنون با توجه به مســائل 

موجود با عالمت سوال بزرگی همراه شده است.
پیش از مطرح شــدن شائبه های نیامدن آلکنو به ایران، 
فدراســیون هیچگاه اعالم  نکرد که این مربی روسیه ای دو 
آپشــن را برای همکاری با تیم ملی ایــران  در نظر دارد و 
بارها شاهد این موضوع بودیم که آلکنو از فروردین در ایران 

شروع به کار خواهد کرد.
 با این  وجود پس از مطرح شــدن این موضوعات، امیر 
خوشخبر سرپرســت تیم  ملی والیبال در مورد شائبه های 
نیامدن آلکنو، به ایسنا گفت: در زمان امضای قرارداد با این 

مربی، وقتی که با آلکنو صحبت کردیم دو آپشن را پیشنهاد 
داد. اول اینکه سر موقع با شروع اردوهای تیم ملی به ایران 
آمده و کار خود را شــروع کند و ســپس برای یک  اردوی 
تدارکاتی تیم عازم کازان شود. آپشن دوم او هم این بود که 
اگر بازی های باشــگاهی آن ها به مراحل باالتر رفت و آلکنو 
نتوانست به ایران بیاید، دستیار او آقای توتولو به ایران بیاید 
تا تمرینات تیم ملی ایران را شــروع کند و وقتی اردو یک 

مقدار جلو رفت او به تیم ملی ملحق شود.
البته مســائل کرونا و قرنطینه هم بندهایی بودند که به 
آن ها نپرداختیم. هدف این است که تیم ملی چه با توتولو 
و چه با حضور شــخص آلکنو کار خود را شروع و در ادامه 
هم یک اردو را در کازان داشــته باشد تا از همانجا هم عازم 

مسابقات شود.
با وجــود این صحبت ها فدراســیون والیبال در اقدامی 
قابل تامل با انتشار بیانیه ای هرگونه خبر در مورد احتمال 
نیامدن آلکنو به ایران را تکذیب کرد. بیانیه ای که با وجود 
صحبت های اخیر سرپرســت تیم ملی تا حدودی جالب به 

نظر می رسد.
با وجود همه این صحبت هــا، تیم ملی ایران بازی های 
مهمــی چــون المپیــک را پیــش رو دارد و طبــق نظر 
کارشناسان نیز حضور سرمربی کنار تیم ملی می تواند یکی 

از فاکتورهای موفقیت باشد.
اتفاقی که در ســال های گذشــته نیز بارها مطرح شده 

است. 

بهــروز عطایی کارشــناس والیبال ایــران در مورد این 
صحبت ها اظهار کرد: فکر می کنم مرجع فدراســیون است 
و طبق اخبار منتشر شده توسط فدراسیون، آقای آلکنو باید 
بعد از عید وارد ایران  شود. ضمن اینکه باید دید مسئوالن 

ما چگونه قراردادی را با این سرمربی بسته اند! 
با این وجود به هر حال منطقی است که اگر سرمربی باال 
ســر کار باشد نتیجه بهتر خواهد بود و ما مسابقات مهمی 

پیش رو داریم که قطعــا خود کادرفنی نیز به این موضوع 
اشراف کامل دارند.

اکنون با وجود این اتفاقات و تکذیب  خبر نیامدن آلکنو 
به ایران توســط فدراســیون، باید دید که آیا این سرمربی 
روسیه ای برای شروع کار خود فروردین ماه سال آینده وارد 
تهران خواهد شــد یا نه؟ اتفاقی که  مسلما  تاثیر مستقیم با 

نتایج تیم ملی در المپیک خواهد داشت.

استقاللبیشتردرنقلوانتقاالتضررکردهیاپرسپولیس؟

باخت- باخت برای آبی و قرمز
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حواشیزمانحضورآلکنودرایرانوآپشنهایقراردادش

پرسپولیســی ها بار دیگر تمایل خــود برای جذب ایمان 
ســلیمی را اعالم کرده اند و در انتظار پاســخ مدافع ســابق 
تراکتور برای عقد قرارداد هســتند. به گزارش »ورزش سه«، 
مدافع ســابق تراکتور بار دیگر موردتوجه پرســپولیس قرار 
گرفته و مذاکرات برای انتقال وی به جمع سرخپوشان تهران 
از سر گرفته شده است. ایمان سلیمی، مدافع سابق تراکتور 

کــه بعد از دو فصل حضــور در تبریز ترجیح داد با پرداخت 
مبلغ مربوط به فسخ قراردادش از این تیم جدا شود، اکنون 
بار دیگر موردتوجه پرسپولیس قرار گرفته است. پیش از این 
با جدایی شــجاع خلیل زاده از پرســپولیس، باب مذاکره با 
ایمان سلیمی باز شده بود اما به دلیل پر شدن سهمیه نقل و 
انتقاالت تابستانی و همچنین تصمیم این بازیکن برای حضور 

در فوتبال اروپا با توجه به بند مربوط به فسخ قراردادش، این 
انتقال صورت نگرفت. سلیمی که بعد از جدایی از تراکتور و 
پرداخت مبلغ مربوط به بند فســخ قراردادش، با شکایتی از 
سوی این باشگاه به کمیته تعیین وضعیت فدراسیون مواجه 
شــده بود. با این حال کمیته تعییــن وضعیت رای به عدم 
مشــکل این فسخ داده بود که البته این فرصت را به باشگاه 
تراکتور داده اند که مستندات و اعتراض خود را اعالم کنند. 
با این حال این مدافع بلندقامت که در مرحله آماده سازی در 
تمرینات اختصاصی قرار دارد، بار دیگر با پیشنهاد پرسپولیس 
برای مذاکره و انتقال به این باشــگاه در نقل و انتقاالت نیم 
فصل قرار گرفته اســت. با این حال دو طرف هنوز به نتیجه 
نهایی در این زمینه نرسیده اند و سلیمی نیز که در انتظار باز 
شدن پنجره نقل و انتقاالتی ژانویه و توافق با سه تیم خارجی 
خواهان خود از یونان، بلژیک و ســوئد قــرار دارد، هرگونه 
مذاکره را منوط به این دانسته که انتقالش به فوتبال اروپا در 
شرایط کنونی میسر نشود.  پرسپولیس بعد از جدایی شجاع 
خلیل زاده و محمد نادری حضور در نقل و انتقاالت زمستانی 
را با نیاز بــه جذب مدافع دنبال می کند. ســرخ ها در حال 
حاضر تنها سیدجالل حسینی و محمدحسین کنعانی زادگان 
را به عنوان مدافعان تخصصی قابل اعتماد در لیســت خود 
دارند. این سومین بار اســت که سلیمی با پیشنهاد حضور 
در پرســپولیس مواجه شده است. یک بار پیش از حضور در 
تراکتور و با پیشــنهاد برانکو ایوانکوویــچ که آن را به دلیل 

نگرانی از بابت به دست نیاوردن فرصت بازی مناسب رد کرد. 
او در این فصل نیز با توجه به پر  شــدن سهمیه لیگ برتری 
نقل و انتقاالت پرسپولیس و تمایل به حضور در فوتبال اروپا 
رد کرد. اکنون باید دید ســومین پیشنهاد به این بازیکن در 
نهایت منتهی به عقد قرارداد و سرخپوش شدن او در تهران 
خواهد شد یا سلیمی سودای دیگری در سر خواهد داشت. با 
این حال به نظر می رسد حضور در پرسپولیس شاید فرصت 
مناسب تری نیز برای رویای لژیونر شدنش و هموار شدن این 
مســیر در پی داشته باشد و باید دید در ادامه شرایط به چه 

شکل خواهد بود.
استعالمازفدراسیونبرایپرسپولیسیشدن

آخرین درخواست پرسپولیس برای مذاکره و عقد قرارداد 
با این بازیکن با درخواســت سلیمی و مدیربرنامه اش از این 
باشگاه برای نامه نگاری به فدراسیون و دریافت استعالم نهایی 
برای مشخص شــدن وضعیت قراردادش با تیم های ایرانی 
دانسته است. فسخ سلیمی با تراکتور به مقصد تیم خارجی 
بوده اســت و این در حالی بوده که به دلیل مشکالت شکل 
گرفته او نیم فصل دور از میادین بوده و نتوانسته اقدام نهایی 
برای ایــن انتقال را صورت دهد. بر این اســاس در صورتی 
که پرســپولیس همچنان به شکل جدی خواهان به خدمت 
گرفتن این بازیکن باشــد، باید از فدراسیون استعالم الزم را 
دریافت کنــد و در صورتی که منعی برای این انتقال وجود 
نداشته باشد، باید سلیمی را صید جدید سرخ ها قلمداد کرد.

فدراسیونتکلیفخریدسرخهادردفاعرامشخصمیکند
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