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کاوه رضایی بازیکن آزاد شد
باشــگاه لــوون اعالم کرد 
قرارداد کاوه رضایی را تمدید 
نمی کند و این مهاجم ایرانی 
به زودی راهــی تیمی خارج 
بلژیک خواهد شــد.  از لیگ 
به گزارش ایسنا، کاوه رضایی 
اکنون بازیکن آزاد است. سران 
تیم لــوون تصمیــم گرفتند 
قــرارداد این ملی پوش ایرانی را تمدید نکنند. رضایی هرگز نتوانســت در لوون 
خودش را اثبات کند و در ۱۲ بازی موفق به زدن یک گل هم نشد و پس از آن 
شکستگی ساق پا فصل را برای او زودتر از موعد به پایان رساند. رضایی از تابستان 
گذشــته برای لوون بازی کرد که او را از کلوب بروژ به خدمت گرفت. او در سال 
۲۰۱۸ عملکرد بســیار خوبی به خصوص در شــارلوا داشت. به این ترتیب  کاوه 
رضایی پس از مصدومیت که باعث شد فصل برای او به پایان برسد، لوون را ترک 
خواهد کرد و بعید است به تیمی در لیگ بلژیک بپیوندد. انتقال او به کلوب بروژ 

)۵ میلیون یورو( گران ترین انتقال در تاریخ بین دو باشگاه بلژیکی بود.

رودیگر رسما به رئال پیوست
مدافــع میانــی آلمانی با 
ســال  تا  قــراردادی  امضای 
۲۰۲۶ به رئال مادرید پیوست.
به گزارش ایســنا، آنتونی 
رودیگر مدافع میانی ۲۹ ساله 
آلمانی با رئال مادرید قرارداد 
امضا کرد و بر این اســاس تا 
رئال  بازیکــن  ســال ۲۰۲۶ 
مادریــد خواهد بود. لوس بالنکوس قباًل با این بازیکن به توافق رســیده بود اما 
می خواست تا پایان فصل صبر کند تا قرارداد او رسمی شود.  مدافع آلمانی که از 
مدت ها قبل مورد توجه رئال مادرید قرار داشت با سران این تیم به توافق رسید و 
از فصل آینده پیراهن تیم مادریدی را به تن می کند. به این ترتیب رودیگر اولین 
خرید فصل بعد کهکشانی ها خواهد بود.  رودیگر یک مدافع میانی اثبات شده با 
سابقه طوالنی در تیم های بزرگ است. او کار خود را در رده های جوانان بوروسیا 
دورتموند و ســپس اشتوتگارت آغاز کرد. در ادامه به تیم اصلی اشتوتگارت رفت 
و در آن زمان بود که توجه رم به او معطوف شــد. او دو فصل را با تیم ایتالیایی 
سپری کرد و در مجموع ۷۲ بازی برای این تیم انجام داد. چلسی در سال ۲۰۱۷ 
متوجه او شد و ۳۵ میلیون یورو به رم پرداخت کرد تا بتواندرودیگر را به خدمت 
بگیرد. او در مجموع ۲۰۰ بازی در ۶ فصل حضورش در تیم چلســی انجام داد. 
دوران حرفه ای او در اســتمفوردبریج به تدریج بهتر و بهتر شد و اوج کار او نیز 

قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا بود. 

آغاز تبلیغ مسی برای سعودی ها
اســطوره فوتبال آرژانتین فعالیت های 
خود برای تبلیغ گردشــگری عربســتان 
را آغــاز کرد. به گــزارش فــارس، وزیر 
گردشگری عربستان به صورت رسمی از 
امضای قراردادی با لیونل مســی اسطوره 
فوتبال آرژانتین و عضو باشگاه پاری سن 
ژرمن خبر داد. طبق گزارش های رسیده 
از عربســتان مســی برای امضای قرارداد 
همکاری با ســعودی ها مبلغی نجومی به 
جیب زده است و قرار است به عنوان سفیر 
عربستان در حوزه گردشگری فعالیت کند. 
مسی فعالیت های خود را با حضور در مکان های تاریخی و تفریجی شهر ساحلی 
جده آغاز کرد. دارنــده ۷ توپ طالی بهترین بازیکن جهان با حضور مکان های 
تاریخی این شهر تبلیغش را برای سعودی ها آغاز کرد. به نظر می رسد عربستان 
قرارداد همکاری بلندمدت با مسی امضا کرده تا گردشگران زیادی را به این کشور 
جذب کند. مالکیت قطری باشــگاه پاری سن ژرمن هم تاثیر زیادی در امضای 

قرارداد همکاری سعودی ها با مسی داشت.

واکنش گل گهر به حضور قلعه نویی در نساجی
مدیر تیم فوتبال گل گهر 
ســیرجان توضیحاتــی را در 
با  خصوص وضعیت همکاری 
ســرمربی این تیم ارائه کرد. 
به گــزارش فــارس، با توجه 
نساجی  باشگاه  ماجراهای  به 
و جدایــی ســاکت الهامی از 
این تیم، گفته می شــود امیر 
قلعه نویی ســرمربی تیم فوتبال گل گهرســیرجان به واسطه رابطه خوبی که با 
رضا حدادیان مالک باشــگاه شمالی دارد، برای فصل آینده روی نیمکت این تیم 
خواهد نشســت. در همین خصوص حیدر افســری مدیر تیم فوتبال گل گهر به 
خبرنگار ورزشــی خبرگزاری فارس گفت: این حرف ها تنها گمانه زنی برخی در 
فضای مجازی است که در صدد ایجاد حاشیه برای تیم هستند. گل گهر درحال 
حاضر شرایط باثباتی دارد و برخی دوست دارند به هرطریقی شده برایش حاشیه 
درست کنند اما واقعیت این است که تمرکز امیر قلعه نویی فقط و فقط روی ادامه 
کار تیم در بازی های باقی مانده لیگ برتر است. وی افزود: اصال هیچ صحبتی در 
مورد جدایی ســرمربی مطرح نشده و  قرار است برای جزئیات قرارداد فصل بعد 
هم صحبت کنیم. من فقط متعجبم که چرا این حواشی فقط در مورد باشگاه گل 
گهر است. تاکید می کنم که هیچ مشکلی بین باشگاه و قلعه نویی وجود ندارد و 
صحبت های اخیر اصال درست نیست. ما در کنار هم اهداف بزرگی داریم. هر دو 

طرف از همکاری با هم راضی هستند و تمایل به ادامه آن دارند.

قاسم حدادی فر: 
می خواهم بدون حاشیه برگردم

کاپیتان ســابق ذوب آهن 
گفت: می خواهم از اول فصل 
و بدون حاشــیه برگــردم و 
تاثیرگذار  بتوانــم  امیــدوارم 
باشــم. قاســم حدادی فر در 
درباره  ایســنا،  بــا  گفت وگو 
تســاوی ذوب آهــن مقابــل 
پرسپولیس اظهار کرد: برخی  
از هواداران درباره مهدی تارتار و ذوب آهن مســائلی را مطرح کردند که در شأن 
آن ها نبود. باشگاه ما قانون مدار و اخالق مدار است و هیچ جای توجیه ندارد. بدتر 
از آن بعضی از فوتبالی ها هم به این مساله دامن زدند که جای تعجب داشت. این 
صحبت ها ورزشی نیست و مهدی تارتار شخصیت خودش را دارد. دیروز ذوب آهن 
بازی خوبی مقابل پرسپولیس انجام داد و به آن ها خسته نباشید می گویم. او ادامه 
داد: ذوب آهنی ها اگر باهوش تر بودند، می توانستند در نیمه اول گل های بیشتری 
بزنند و در نهایت پیروز شــوند اما بازی مساوی شد. به هر حال یک امتیاز برای 
تیم بد نبود. تیم مان نظم و تاکتیک خوبی داشت و نیمه اول فوق العاده بازی کرد 
اما در نیمه دوم کمی عقب نشستند و به حریف فضا دادیم. با این حال باید بگویم 
شــاگردان تارتار روز خیلی خوبی داشــتند و به آن ها تبریک می گویم. امیدوارم 
این نتایج مطلوب ادامه دار باشد. حدادی فر درباره بازگشتش به ذوب آهن گفت: 
من این روزها در حال تمرین هستم و شرایط خوبی دارم. اگر باشگاه و کادرفنی 
مایل به همکاری بودند در خدمت تیمم خواهم بود. باید ببینیم شــرایط به چه 
صورت خواهد بود. اگر به من نیاز داشــته باشــند که کنار تیم باشم و تاثیرگذار 
باشم، برمی گردم و با کمال میل در خدمتشان خواهم بود اما اگر نشد هم هوادار 
ذوب آهن می مانم. او اضافه کرد: اگر در این فصل به تیم برنگشــتم، می خواستم 
سو تفاهم ها و حرف و حدیث ها برطرف شود. باشگاه دعوت به همکاری کرد اما 
من باتوجه به شــناختی که از خودم داشتم این تصمیم را گرفتم. البته برخی ها 
که احترامشان واجب است، از من خواستند که به جلسه بروم و من نمی توانستم 
رد کنم. در این جلسه شرکت کردم، صحبت های خوبی شد و رفع کدورت شد. 
من آدم فراموش  کاری نیستم و خیلی از مسائل حل شد. می خواهم از اول فصل 

و بدون حاشیه برگردم و امیدوارم بتوانم تاثیرگذار باشد.  

اخبار کوتاه

حواشی به وجود آمده در رختکن نساجی 
باعث شــد تا این باشــگاه تصمیــم به قطع 

همکاری با ساکت الهامی بگیرد.
به گزارش ایسنا، بعد از شکست ۲ بر صفر 
نساجی مقابل مس رفسنجان در هفته بیست 
و ششم لیگ برتر فوتبال اتفاقاتی در رختکن 
نســاجی افتاد که در نهایت با تصمیم هیات 
مدیره باشگاه، ســاکت الهامی از کنار برکنار 
شــد. برخی حواشــی مبنی بر بی احترامی 
ســاکت الهامی به صابــر حردانی در رختکن 
باشگاه نساجی منتشر شد که باشگاه نساجی 

این خبر را رد کرد.
گفت وگو با اعضای تیم نســاجی نشــان 
می دهد که ســاکت الهامــی در رختکن به 
شــدت با ایزد سیف اهلل پور، مدیرعامل باشگاه 
تنهــا وارد درگیری لفظی و بگو مگو شــده 
اســت. بحث و جــدال الهامــی و مدیرعامل 
باشــگاه از فحاشــی هــواداران آلومینیوم به 

الهامی در اراک کلید خورد.
به هر حــال پس از جلســه هیات مدیره 
باشگاه، الهامی از هدایت نساجی کنار گذاشته 
شــد و گزینه های مختلفی برای جانشینی او 
مطرح شده است. باید دید طی روزهای آینده 
چه کســی به عنــوان ســرمربی جدید روی 

نیمکت نساجی خواهد نشست.
ســرمربی اســبق تیم فوتبال نساجی به 
برکناری اش از این باشگاه واکنش نشان داد.

سرمربی ســابق نساجی هم در واکنش به 
این اتفاق در صفحه اینستاگرامی خود متنی 

را به شرح زیر منتشر کرد:
»ســالم بر مردم خوب مازنــدران و درود 
به تمام دوســتداران باشگاه پرافتخار نساجی 

قائمشهر
هر آغــازی پایانی دارد و اینجا نقطه پایان 
یک سال و اندی عشقبازی من با شما عزیزان 
اســت که از ســالم اول تــا کالم آخر رفیق 
بودید و پای عشــقتان به نساجی ایستادید. 

من هم مثل شــما عاشــق بودم که پای این 
عشق حرص میخوردم و خدا شاهد است که 
تمام هست و نیست خودم را برای سربلندی 

نساجی گذاشتم.
از خدا که پنهان نیست، از شما چه پنهان، 
از همــان روزهای اول که به نســاجی آمدم، 
در یــک جنگ نابرابر، با آنها که نســاجی را 
حیات خلوت خــود می دیدند، جنگیدم و در 
میدان مســابقه زورم رسید پرچم نساجی را 
به اهتزاز در آورم اما حریف بازی های پشــت 

پرده شان نبودم.
شما که غریبه نیســتید، از همان روز که 
با دســت خالی معادالت مدعیــان را به هم 
زدیــم، این روز را می دیدم و همین شــد که 
میخواســتم بعد از قهرمانــی در جام حذفی 
خالف میل باطنی ام از نساجی جدا شوم اما 
ماندم تا رفیق نیمه راه نباشم. از آغاز عملیات 
نجات نســاجی و جشن بقا در لیگ بیستم تا 
جشــن قهرمانی در جام حذفی، نســاجی را 
بخشی از وجود خودم دیدم و امروز خوشحالم 

که نساجی بخش مهمی از کارنامه مربیگری 
من شده و من هم بخشی از تاریخ این باشگاه 

پرافتخار هستم.
تنها حسرتم این اســت که چرا در فصل 
جــاری در خانه به میدان نرفتیم تا نفس تان 
را مثل بازی های حذفی پشــت خودم داشته 
باشم و حس کنم پشتم به کوه است. وجدانم 
راحت اســت که ذره ای کم نگذاشــتم و اگر 
روی نیمکــت یا در رختکن عصبانی شــدم 
از تعصبم اســت که دوســت ندارم بازنده و 
شرمنده باشــم. حاال که تصمیم بر این است 
ایــن نقطه، پایــان همکاری من و نســاجی 
باشد، دست یکایک شما نازنینان را به گرمی 
می فشارم و امیدوارم نساجی بدون من به این 
مســیر موفقیت ادامه بدهد که حق شماست 
نه تنها بر بــام فوتبال ایران که بر بام فوتبال 

آسیا باشید.
 چرخ بازیگر از این بازیچه ها بســیار دارد. 
از تک تک هواداران نســاجی، از مالک و تک 
تک مدیران باشگاه، از یکایک همکارانم و نفر 
به نفــر بازیکنانم حاللیــت می طلبم که اگر 
برافروخته شدم تنها برای روشن ماندن چراغ 

نساجی و باال رفتن پرچم نساجی بود.
خوشــحالم با نســاجی جامی را دوباره به 
دســت آوردم که بعضی ها سالهاست هر چه 
مــی زنند و می کوبند دســت شــان به آن 

نمی رسد.

دورتموند همواره با فروش بازیکنان و ســتاره های خود 
توانســته اســت درآمدهای چند صد میلیون دالری را به 
دست آورد و نام هالند نیز به این لیست بلندباال اضافه شد.
به گــزارش »ورزش ســه«، انتقال ارلینــگ هالند از 
دورتموند به منچسترســیتی، یکی دیگر از جابه جایی های 
بزرگ زردپوشــان آلمان بود. زنبورها که در این سال ها به 
کســب درآمد از فروش بازیکنان خود مشــهور بوده اند، با 
فروش ۷۵ میلیون یورویی این بازیکن به سیتیزن ها، یکبار 
دیگــر موفق به جمع آوری آورده هــای مالی بابت فروش 
بازیکنان خود شــدند. از ســال قبل و پس از درخشــش 
ارلینگ هالند با لباس دورتموند، بســیاری از باشگاه های 
بزرگ و مطــرح اروپایی از جمله رئال مادرید، بارســلونا، 
چلســی، منچســتر یونایتد و... به دنبال جذب این ستاره 
نروژی بودند ولی در نهایت این ســیتی بود که توانســت 
با پرداخت بند فســخ این بازیکن و پرداخت دســتمزدی 

سرسام آور، هالند را به خدمت بگیرد.
در تاریخچه انتقاالت دورتموند، همواره نام های بزرگی 
دیده شده که این تیم آلمانی توانسته است از فروش آنها، 
درآمدهای میلیون دالری کسب کند. نشریه کیکر به بهانه 
این جابجایی، فهرستی از بزرگترین انتقاالت دورتموند طی 

سالهای گذشته را منتشر کرده که آن را مرور می کنیم:
۱- آدریان راموس نیز در سال ۲۰۱۶ مبلغ ۱۲ میلیون 
یورو را به خزانه دورتمونــد ریخت. این بازیکن کلمبیایی 
به چین فروخته شد اما ابتدا توسط باشگاه گویان پکن به 

گرانادا قرض داده شد.

۲- یــورگ هاینریش نیــز نباید از این لیســت خارج 
شــود: در تابستان ۱۹۹۸ انتقال او به فلورانس ۲۵ میلیون 
مارک آلمان )حدود ۱۲.۵ میلیون یورو( به همراه داشــت. 
همچنین این باالترین مبلغی بود که تا آن زمان برای یک 

بازیکن آلمانی پرداخت شده است.
۳- اسون بندر از ســال ۲۰۰۹ پیراهن دورتموند را بر 
تن کرده اســت و در تابســتان ۲۰۱۷ در کمال تعجب به 
برادر دوقلوی خود الرس در لورکوزن ملحق شــد، ارزش 

این انتقال برای تیم دورتموند ۱۲.۵ میلیون یورو بود.
 BVB 4- در طول تعطیالت تابستانی ۲۰۱۲، صندوق
به لطف شینجی کاگاوا پر شد. این بازیکن ژاپنی که فصل 
قبل از آن انتقال نقش مهمی در دوگانه دورتموند داشت، 
باشــگاه را به مقصد منچســتر ترک کرد. یونایتد مبلغی 
را بــرای انتقال پرداخت کرد که بایــد حدود ۱۶ میلیون 
یورو می بود. در ۳۱ آگوســت ۲۰۱4، کاگاوا به دورتموند 

بازگشت.
۵- در تابســتان BVB ،۲۰۱۳ خدمات سوکراتیس را 
تضمین کرد. این یونانی به مدت پنج سال در خط دفاعی 
BVB حضور داشت تا اینکه در تابستان ۲۰۱۸ به باشگاه 
آرســنال رفت. وستفالنی ها برای این بازیکن ۳۰ ساله ۱۶ 

میلیون یورو از لندنی ها دریافت کردند.
۶- ماتیاس گینتر در تابستان ۲۰۱4 با مبلغ ده میلیون 
یورو از فرایبورگ به BVB رفت. سه سال بعد، دورتموند 
به این بازیکن که توانسته بود با آلمان قهرمان جهان شود، 
در ســال ۲۰۱4 اجازه داد به گالدبــاخ برود. زنبورها برای 

این انتقال ۱۷ میلیون یورو، که می تواند از طریق پرداخت 
پاداش به ۲۰ میلیون یورو افزایش یابد، دریافت کردند.

۷- در ژانویــه ۲۰۲۰، یولیــان ویگل پس از ۱۱۶ بازی 
در بوندســلیگا به بنفیکای پرتغال رفت. به هر حال، او ۲۰ 
میلیون برای باشــگاه آورده مالی داشــت. در بنفیکا او به 

سرعت به یک بازیکن برتر تبدیل شد.
۸- آندری یارمولنکو در تابســتان ۲۰۱۷ به دورتموند 
پیوســت تا خالء ناشی از جدایی عثمان دمبله به بارسلونا 
را پر کند. با وجود شروع خوب، اوکراینی در این امر موفق 
نشــد و تنها پس از یک سال پایان این تیم را ترک کرد. او 

با مبلغ ۲۰ میلیون یورو به وستهام یونایتد رفت.
۹- اوانیلسون در آگوست ۱۹۹۹ به دورتموند پیوست، 
جایــی که به عنوان یک دفاع راســت هجومی نامی برای 
خود دســت و پا کرد. وضعیت قرارداد او کاماًل مشــخص 
نبود: هموطنش مارسیو آموروسو در سال ۲۰۰۱ با ۲۱.۵ 
میلیون یورو از پارما به BVB رفت. در عوض، اوانیلسون 
به مبلغ ۲۰ میلیون به پارما فروخته شــد. هر دو مبلغ به 
دالیل حســابداری جبران شــد و دورتموند هزینه اجاره 
ســاالنه ۲۵۰ هزار یورو را پرداخت کرد. در ســال ۲۰۰۳، 
یک بند قراردادی اجرایی شــد، به طــوری که دورتموند 

مجبور شد اوانیلسون را با ۱۵ میلیون یورو بازخرید کند.
۱۰- ماکسیمیلیان فیلیپ در سال ۲۰۱۷ با ۲۰ میلیون 
یورو از فرایبورگ آمد و در سال ۲۰۱۹ با ۲۰ میلیون یورو 

به دینامو مسکو رفت.
۱۱- دورتمونــد در نوامبــر ۲۰۱۸ تصمیــم به خرید 
پاکو آلکاســر گرفت و ۲۳ میلیون یورو به باشگاه بارسلونا 
پرداخت کرد. در پایان ژانویه او به اســپانیا بازگشت. مبلغ 
۲۵ میلیون یورو او را به گران ترین بازیکن باشگاه ویارئال 

تبدیل کرد.
۱۲- ایلکای گوندوگان اولیــن خرید پپ گواردیوال در 
منچسترســیتی بود، دورتموند ۲۵ میلیون یــورو از این 
معامله )به عــالوه پرداخت های پاداش مرتبط با موفقیت( 

به دست آورد.
۱۳- در تابســتان BVB ،۲۰۱۸ عبــدو دیالو را با ۲۸ 
میلیون یورو از ماینتس ره خدمت گرفت و تنها یک سال 
بعد، مدافع فرانسوی با چهار میلیون یورو بیشتر از قیمت 
خریدش )به اضافه پرداخت پاداش( به پاریس ســن ژرمن 

رفت تا شاگرد توماس توخل شود.
۱4- در تابســتان ۲۰۱۶، متس هوملز به بایرن مونیخ 
رفــت. انتقال کاپیتان BVB حــدود ۳۵ میلیون یورو به 

ارمغان آورد.
۱۵- بایــرن پیش از این در ســال ۲۰۱۳ بیش از ۳۰ 
میلیون یورو به وســتفالن انتقال داده بــود: در آن زمان، 
انتقال ماریو گوتزه قبل از بازی فینال لیگ قهرمانان اروپا 
مقابل رئال مادرید علنی شــد. بایرن از ســایر طرف های 
عالقه مند به گوتزه مانند بارســلونا، منچســتر ســیتی و 

آرسنال بهتر عمل کرد.
۱۶- تابســتان ۲۰۱۶ برای BVB دردنــاک اما پربار 
بود، زیرا: پس از کاپیتان متس هوملز و ایلکای گوندوگان، 
آنها یکــی دیگر از بهترین بازیکنان خــود به نام هنریک 
مخیتاریان را از دست دادند. منچستریونایتد با پیشنهادی 

4۲.۵ میلیون یورویی این بازیکن را جذب کرد.
۱۷- پیــر امریک اوبامیانگ برای انتقالش به آرســنال 
در ژانویه ۲۰۱۸ مبلغــی نزدیک به ۶4 میلیون یورو برای 
دورتموند آورده مالی داشــت. توپچی ها برای این انتقال، 

رکورد گرانترین جابجایی باشگاه را شکستند.
۱۸- در ابتــدای ســال BVB ،۲۰۱۹ اعالم کرد که 
کریستین پولیســیچ در تابستان باشگاه را به مقصد لندن 
ترک خواهد کرد. باشگاه چلسی ۶4 میلیون یورو پرداخت 
و این بازیکن آمریکایی را تا پایان فصل به دورتموند قرض 

داد.
۱۹- ارلینگ هالند نروژی به مدت دو سال و نیم برای 
BVB گل های زیادی را به ثمر رســاند و مقصد بعدی او 
در تابستان ۲۰۲۲ تعیین شد: منچسترسیتی از بند خروج 
۷۵ میلیونی او اســتفاده کرد تا بتواند این جوان مستعد را 

به خدمت بگیرد.
۲۰- جیدون ســانچو نیز در تابستان ۲۰۲۱ به جزیره 
کشیده شد. منچستریونایتد ۸۵ میلیون یورو برای استفاده 

از خدمات این بازیکن انگلیسی هزینه کرد.
۲۱- او فراتر از همه اهداف دورتموند عمل کرد: بارسلونا 
بــرای به خدمت گیری عثمان دمبله در تابســتان ۲۰۱۷ 
هزینه ۱۰۵ میلیون یورویی را به زنبورها پرداخت کرد. این 
مبلغ حتی تاکنون به لطف پرداخت های مختلف پاداش به 

۱4۰ میلیون یورو رسیده است.

مهاجــم آبی پوشــان گفت: برای رســیدن به پیراهن 
استقالل تالش زیادی کردم و به راحتی حاضر نیستم این 

پیراهن را از دست بدهم.
به گزارش  مهر، آرمان رمضانی مهاجم تیم استقالل و 

گلزن این تیم به شــهرخودرو  اظهار داشت: شب بازی با 
شهرخودرو از شب های خوب زندگی ورزشی ام بود و برای 

هواداران هم شب خوبی بود.
هنگام ورود به زمین حس بســیار خوبی داشــتم و از 

هواداران هم انرژی مثبتی گرفتم و برای گل زدن در این 
بازی هم انگیزه داشتم که با لطف خدا توانستم تالش هم 

تیمی هایم را به ثمر برسانم.
مهاجم آبی پوشان بیان داشت: اوایل که از پرسپولیس 
به اســتقالل آمدم شرایط برایم ســخت بود اما مجموعه 
باشــگاه، بازیکنان و هواداران با من رفتار خوبی داشــتند 
تــا خیلی زود بر این فضا غلبــه کنم. این را نمی گویم که 
خوشــایند هواداران باشــد؛ واقعاً برای رسیدن به پیراهن 
اســتقالل خیلی تالش کردم و برای حفــظ این پیراهن 
خیلــی تالش می کنم. هر زمان به زمین می روم حتی اگر 
یک دقیقه باشــد همه توانم را می گذارم و حتی اگر با گل 
زدن هــم نتوانم کمک کنم، ســعی می کنم با تالش زیاد 

بازی کنم.
رمضانی تصریــح کرد: هنوز چیزی تمام نشــده و در 
فوتبال هیچ چیزی را نمی توان پیش بینی کرد. همانطور 
که فرهاد مجیدی گفت چهار بازی در پیش داریم که باید 
با همه وجود برای 4 پیروزی در این بازی های باقی مانده 

به زمین برویم.
وی در ادامه گفت: از هواداران استقالل تشکر می کنم 
که از روز اول کنار من بودند و با رفتارشــان به من انرژی 

مثبت دادند.
شــب بازی با شــهرخودرو بهترین شــب ورزشی من 
بود. بعد از بازی وقتــی ویدئوهای مربوط به واکنش های 

هواداران را دیدم خیلی خوشحال شدم.
بازیکن تیم اســتقالل در خصوص ویدئوهایی که بعد 
از گلش دیده گفت: با امیر حســین )حسین زاده( ویدئو 
صحنــه گل را دیدیم و وقتی دیدم بعــد از برخورد توپ 
به دیرک هواداران افســوس خوردنــد و بعد از ۲ ثانیه از 

خوشحالی به هوا رفتند، حس بسیار خوبی گرفتم.
رمضانی در خصوص دیــدار این تیم مقابل فوالد بیان 
داشت: فوالد تیم بسیار خوبی است و بازی کردن در زمین 
فوالد شــرایط خاص خودش را دارد، امــا ما از این بازی 
هم پیروزی می خواهیم و امیدواریم خداوند کمک کند تا 

دست پر از این بازی بازگردیم.

ماجرای اخراج ساکت الهامی چیست؟

هالند گران ترین انتقال تاریخ دورتموند نیست!

 با بزرگترین فروشنده تاریخ فوتبال آشنا شوید

آرمان رمضانی:

برای رسیدن به پیراهن استقالل تالش کردم

ملی پوش فوتبال فوتبال کشــورمان برای پیوستن به 
پرسپولیس درخواست جالبی را مطرح کرده است.

به گــزارش فــارس، در روزهای اخیــر صحبت هایی 
درخصوص عالقه باشــگاه پرســپولیس به جذب مرتضی 
پورعلی گنجی مدافع ملی پوش تیم ملی کشورمان مطرح 

شد.
این در حالی اســت که نه باشگاه پرسپولیس و نه این 
بازیکن پاســخ دقیقی درباره این مســأله ارائــه نداده اند. 
پورعلی گنجی که در تیم شــنزن چین بازی می کرد پس 
از مصدومیت از ناحیه رباط صلیبی مدتی است که دور از 
میادین قرار دارد و پس از بهبود نسبی در چند وقت اخیر 
در تمرینات پرسپولیس و نســاجی حاضر شد تا آمادگی 

نسبی خود را به دست آورد.
در این باره مطلع شــدیم که باشــگاه پرسپولیس یک 
دور مذاکره با این بازیکن ملی پوش انجام داده است. رضا 
درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس یک جلسه مذاکره 
بــا پورعلی گنجی انجام داده اما توافق قطعی و صد درصد 

هنوز به دست نیامده است.
در خصوص این جلسه که طرفین عالقه ای به رسانه ای 

شدن آن ندارند صحبت هایی صورت گرفته اما بحث مالی 
به میان نیامده است.

هر چند که شــنیده می شــود پورعلی گنجی خواستار 
این شــده تا پرسپولیس برای فصل آینده تیم قدرتمندی 
را ببندد. در ســال منتهی به جام جهانی ۲۰۲۲ قطر این 
بازیکن به این دلیل خواستار بستن یک تیم قدرتمند شده 
که بتواند عملکرد چشمگیری داشته باشد تا دوباره جایگاه 

خود را در تیم ملی فوتبال کشورمان به دست بیاورد.
از آنجایی که طرفین این مذاکره عالقه ای به رسانه ای 
شدن این مسأله ندارند احتماالً به تأیید این خبر نخواهند 
پرداخت اما چیزی که واقعیت دارد مذاکره ای اســت که 
بیــن رضا درویش و مرتضی پورعلی گنجی انجام شــده و 
احتماالً باید منتظر دور بعدی مذاکرات و توافق احتمالی 
برای پرسپولیسی شدن این بازیکن باشیم؛ پورعلی گنجی 
پیــش از ایــن و در یک برنامــه تلویزیونی ابــراز تمایل 
کــرده بود که بتواند پیراهن پرســپولیس را به تن کند و 
به نظر می رســد بعد از چند ســال اخبار ضد و نقیض در 
این خصوص، همبازی ســابق ژاوی در الســد قطر بتواند 

پرسپولیسی شود.

شرط پورعلی گنجی برای پیوستن به پرسپولیس چیست؟


