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این بار هدفمند، خالف فصل قبل
تمام آنچه پرسپولیس در پنجره تابستانی انجام داده

هیچ کســی نمی تواند سرنوشت یک خرید را در همان فصل تابستان پیش 
بینی کند، اما لیست یحیی پیام مهمی در خود دارد.

به گزارش »ورزش ســه«، باالخره روند قهرمانی های پنج گانه قرمزپوشان 
متوقف شد و اســتقالل مقتدر فرهاد مجیدی، سه هفته مانده به پایان فصل 
عنــوان قهرمانی را از آن خود کرد. پرســپولیس در طول فصل اخیر اصال در 
قامت یک مدعی همه جانبه برای کسب عنوان قهرمانی نشان نداد و هواداران 
منصف ایــن تیم نیز قبول دارند که این فصل حق آنها فتح جام نبود. در این 
میان خریدهای یحیی گل محمدی و بازیکنان جانشــین ترکیب پرسپولیس 
اصال عملکرد قابل قبولی نداشــتند تا این سرمربی بیش از دیگران مورد آماج 

انتقادات قرار گیرد.
امــا کارنامه درخشــان این ســرمربی باعث شــده مدیریت و هــواداران 
پرســپولیس یک فصل دیگر به یحیی شــانس حضور روی نیمکت و در واقع 
اصالح اشــتباهات را بدهند. این تیم پیش از شــروع فصل شروعی توفانی در 
بازار نقل و انتقاالت داشته و چند بازیکن نامدار و مشهور را به خدمت گرفته و 
یا در آستانه جذب آنها قرار دارد. نکته امیدوارکننده برای هواداران پرسپولیس 
این اســت که انگار خالف فصــل قبل که تنها بازیکنان در دســترس جذب 

می شدند، این بار یحیی گل محمدی برای بازسازی تیمش برنامه دارد.
علیرضا بیرانوند

حدود دو سال از جدایی علیرضا بیرانوند از پرسپولیس و انتقال او به فوتبال 
اروپا گذشته و به نظر این دروازه بان باتجربه فاصله ای تا پوشیدن دوباره لباس 

این باشگاه ندارد. پرسپولیس در فصل اول غیبت 
در فصــل اخیر، حامد لک به وضوح از روزهای اوج فاصله گرفت و در چند 
مســابقه اشتباهات فاحش او بود که باعث شد، پرسپولیس امتیازات مهمی از 
دست بدهد. احمد گوهری نیز در معدود فرصت های خود دروازه بانی در قامت 
شــماره یک فیکس پرسپولیس نشان نداد و در واقع جذب یک گلر به وضوح 

نیاز بزرگ این تیم در پنجره تابستانی بود.
اما اوضاع برای علیرضــا بیرانوند در اروپا و در تیم هایی آنتورپ و در ادامه 
بوآویشــتا اصال خوب پیش نرفت و او شاید در این دو سال به اندازه یک نیم 
فصل بازی کرد. نتیجه این روند، متزلزل شــدن جایگاه علیرضا بیرانوند درون 
دروازه تیم ملی ایران است. ظهور رقبای باکیفیت، کار او برای قرار گرفتن در 
ترکیب ثابت در دومین جام جهانی متوالی را دشوار ساخته و به نظر قصد این 
دروازه بان از بازگشــت به لیگ ایران نیز درخشش پیش چشم سرمربی تیم 
ملی و بازگشــت به جمع 11 بازیکن ثابت اســت. درخشش احتمالی علیرضا 
بیرانوند یک معامله برد- برد خواهد بود؛ رها شــدن پرسپولیس از اشتباهات 

عجیب خط دروازه و البته افزایش شانس حضور بیرو در ترکیب ثابت ایران.
مرتضی پورعلی گنجی

عکــس فصول پنج گانه قهرمانی های متوالی پرســپولیس که بهترین خط 
دفاعی را به خود اختصاص می داد، این تیم حاال با دو بازی کمتر از اســتقالل 
قهرمــان، دو برابر این تیم دروازه خود را باز شــده دیده که این کارنامه خود 
گویای همه چیز اســت. جدا شدن دو ستاره مهم به نام های شجاع خلیل زاده 
و محمد حسین کنعانی زادگان در فاصله کمتر از یک سال و البته خریدهایی 
که چندان اثربخش نبود، باعث شــد نقطه قوت پرسپولیس در سال های اخیر 

به پاشنه آشیل این تیم در فصل گذشته تبدیل شود.
اســتفاده از 10 زوج یا مثلث دفاعی و تغییرات متوالی در سیستم موید آن 
اســت که سرمربی پرسپولیس حتی با گذشــت 27 هفته نیز به جمع بندی 
نهایــی نرســیده و اینگونه فاصله ای معنادار از نظر ثبت کلین شــیت با تیم 

قهرمان فصل داشته است.
انتقال مرتضی پورعلی گنجی به پرسپولیس قطعی شده و به نظر می رسد 
او بهتریــن گزینه ممکن برای تقویت خط دفاعی این تیم به شــمار می آید. 
علیرغــم دوری چند ماهه از میادین به دلیل مصدومیت، پورعلی به دنبال به 
دست آوردن جایگاه ثابت خود در ترکیب تیم ملی در آستانه جام جهانی است 
و این بهترین انگیزه برای او در مسیر درخشش در ترکیب پرسپولیس خواهد 
بود. توانایی بازی کردن در پســت هافبک دفاعی دیگر ویژگی مهم این بازیکن 

چند پسته است؛ یک خرید از همه لحاظ خوب و منطقی از سوی یحیی.
سروش رفیعی )احتمالی(

یکی از مشکالت بارز پرســپولیس در فصل اخیر، روش بازی تکراری و به 
وضوح قابل حدس این تیم بود. 

بعد از جدایی بشــار رسن در ابتدای زمستان 99، بار فنی و خالقیت خط 
میانی پرســپولیس فقط روی دوش احمد نوراللهی قــرار گرفت و البته او به 
بهترین شکل و تا پایان فصل این ماموریت را به سرانجام رساند. اما با جدایی 
احمد نور در تابستان گذشته، ترکیب پرسپولیس به معنای واقعی کلمه عاری 

از بازیکن خالق و با توانایی تغییر در جریان مسابقه بود.
در این شرایط چاره ای جز کشاندن بازی به جناحین و خلق مثلث توسط 
وینگرهای باکیفیت پرسپولیس نبود، اما با کمی هوش مربیگری، امکان بستن 
تنها روش گلزنی این تیم و به حداقل رســاندن فرصت سازی پرسپولیس در 
طول فصل وجود داشــت. اما اضافه شــدن بازیکنی مانند سروش رفیعی )یا 
مجید خدا بنده لو( این مشکل جدی ترکیب یحیی را احتماال حل خواهد کرد.

سجاد شهباززاده )احتمالی(
مهدی عبدی هفت گل، حامد پاکدل پنج گل و عیســی آل کثیر چهار گل؛ 
همین یک عبارت کوتاه نیز موید آن اســت که پرســپولیس این فصل شانس 
چندانی برای کســب عنوان قهرمانی در لیگ برتر نداشــت. فصل گذشته نیز 
ســیدجالل حســینی و احمد نوراللهی بهترین گلزنان ایــن تیم بودند و این 
یعنی بعــد از جدایی مهدی طارمی و در ادامه علی علیپور، پرســپولیس در 
ترکیب خود یک گلزن دائمی و ششــدانگ نداشته و گزینه های جانشین تنها 

درخششی کوتاه مدت و گذرا داشته اند.
سجاد شــهباززاده دو فصل قبل عملکردی فوق العاده در ترکیب سپاهان 
داشته و با زدن 20 گل، یکی از بهترین آقای گل های تاریخ لیگ برتر شد. اما 
اضافه شدن شهریار مغانلو به ترکیب سپاهان باعث شد سجاد شهباززاده اغلب 

در پست وینگر در طول فصل به میدان برود. 
تشــابه ویژگی های این دو بازیکن نیز در روزهای استفاده محرم نویدکیا از 
سیســتم دو مهاجمی، باعث شــد هیچ کدام نتوانند تمام پتانسیل خود را در 

زمین نشان دهند.
جذب یک مهاجم 32 ساله با آمار چهار گل در طول فصل احتماال خریدی 
عجیب و غریب و خیلی هیجان آور برای هواداران پرسپولیس نیست، اما آمار 
کلی این بازیکن می تواند سجاد شــهباززاده را به خریدی قابل قبول و خوب 

برای این تیم تبدیل کند.
تخصص این بازیکن پســت مهاجم نوک اســت؛ خرید او و سروش رفیعی 
یعنــی یحیی گل محمــدی برای فصل بعد برنامه متفاوتــی در نظر گرفته و 
قرار نیســت اینقدر سبک بازی پرســپولیس برای تیم های مقابل قابل پیش 

بینی باشد.
خریدهای دیگر؟ سوال مهم پیش روی یحیی

در صورت نهایی شدن انتقال تمامی گزینه های باال، پرسپولیس بخش قابل 
توجهی از نقاط ضعف خود را همین ابتدای پنجره تابستانی پوشش داده است. 
یک مدافع چپ، یک هافبک دفاعی )کمال کامیابی نیا 34 ســاله است( و یک 
مدافع میانی دیگر، می تواند فصل تابستانی قرمزپوشان را تکمیل کند. نام های 
زیادی مطرح شــده که تا نهایی شــدن آن صبر می کنیم و احتماال در پایان 

این پنجره، برنامه های یحیی را به طور کامل مورد بررسی قرار خواهیم داد.

گزارش

فدراســیون فوتبال کانادا با بیان دلیل لغو بازی دوستانه 
با ایران اعالم کرد هیچ پولی را به فدراســیون فوتبال ایران 

پرداخت نکرده است.
به گزارش ایســنا، فدراسیون فوتبال کانادا اعالم کرد که 
بازیکنان تیــم ملی فوتبال کانادا نگرانی های خودشــان را 
درباره بازی دوســتانه با ایران ابراز کردند و بر این اســاس 
فدراسیون فوتبال کانادا تصمیم گرفت بازی دوستانه با ایران 
را لغو کند. در واقع بازیکنان تیم ملی کانادا درباره حضور در 
این دیدار دوســتانه با ایران نگران بودند و به همین خاطر 
فدراسیون فوتبال کانادا تصمیم به لغو بازی دوستانه با ایران 
گرفت تا فشــارهای چند روز قبل از سوی افراد و مسئوالن 

مختلف را کاهش دهند.
فدراســیون فوتبال کانادا همچنیــن اعالم کرد که هیچ 
هزینه ای بــه تیم ایران برای این دیدار دوســتانه پرداخت 
نکرده اســت. ایــن درحالی اســت که مقامــات ایرانی به 
رســانه های داخلی گفته بودند که فدراسیون فوتبال کانادا 
400 هــزار دالر برای این بازی دوســتانه به آنها پرداخت 
می کند که در این صورت برای اولین بار در بیش از دو دهه 
گذشته فدراســیون فوتبال ایران از یک بازی دوستانه سود 

مالی می برد. حاال اما فدراسیون فوتبال ایران می گوید برای 
لغو این بازی از طریق فیفا به دنبال خســارت است. معاون 
وزیر ورزش ایران اعالم کرده است که این تیم به دنبال 10 

میلیون دالری خسارت از کانادایی ها است.
این مسابقه صبح پنج شنبه به طور ناگهانی در یک توییت 

کوتاه در تویئتر فدراسیون فوتبال کانادا لغو شد.
فدراســیون فوتبال کانادا عصر همان روز بیانیه ای صادر 
کرد و گفت که این مســابقه را برای آماده سازی تیم فوتبال 
کانادا برای جام جهانی آینده در قطر در اواخر ســال جاری 

سازماندهی کرده است.
در همین راستا فدراسیون فوتبال ایران و کانادا کپی این 
قرارداد بازی دوستانه را به CBC نیوز ارسال نکردند و تاکید 

کردند این قرارداد محرمانه است.
تیم ملی فوتبال ایران در ادوار گذشــته نیز قبل از جام 
جهانی برای برگزاری دیدارهای دوســتانه خود با مشــکل 
مواجه بود، این در حالی اســت کــه بیش از 40 هزار بلیت 
برای این دیدار فروخته شده بود و فدراسیون فوتبال کانادا 
قرار است هزینه این بلیت ها را به کسانی که اقدام به خرید 

کردند پرداخت کند. 

در  ساعات گذشته شایعات زیادی پیرامون انتقال سعید 
عزت اللهی به یکی از دو تیم پرســپولیس و اســتقالل در 

فضای مجازی منتشر شده است.
به گزارش ورزش سه، سعید عزت اللهی پس از یک دوره 
کوتاه حضور قرضی در تیم الغرافه با پایان قراردادش به تیم 
وایله بازگشته اســت. عزت اللهی در نیم فصل گذشته در 
حالی پیراهن الغرافه را بر تن کرد که برای چیزی حدود ده 
ســال متوالی در فوتبال اروپا حضور داشت و این نخستین 

تجربه آسیایی اش پس از ملوان محسوب می شد.
با این حال او در شرایطی به حضورش در الغرافه خاتمه 
داد که حاال شــایعات زیادی را پیرامــون انتقال به ایران 
درباره خود می شنود. از یک سو اخبار پیرامون عالقه فرهاد 
مجیدی به بازیکنی در قواره عزت اللهی منتشر شده و در 
سوی دیگر، از مذاکره پرسپولیس برای جذب این هافبک 
ملی پوش از طریــق مرتضی پورعلی گنجی )!( در صفحات 

مجازی دست به دست می شود.

اگرچه احتمــال اینکه عزت اللهی در فهرســت یحیی 
گل محمدی و فرهاد مجیدی باشــد، اندک نیســت اما دو 
مانــع عمده بر ســر انتقال او به یکــی از دو تیم پایتخت 

وجود دارد.
عزت اللهی شــایعات پیرامون انتقال به پرســپولیس 
را »شــایعات بی پایه و اســاس و طبیعی نقل و انتقاالت« 

می داند.
از یک ســو عزت اللهی هنوز برای یک سال دیگر عضو 
وایله بولدکالب دانمارک اســت و با وجود اینکه با سقوط 
این تیم به لیگ دســته یک دانمارک، هافبک ایرانی قصد 
مانــدن در وایله را ندارد اما بــه هر حال برای جدایی باید 

نظر باشگاه جلب شود.
نکته مهم این که الغرافه با انجام هزینه میلیون دالری، 
عزت اللهی را به صورت قرضی به خدمت گرفت و در چنین 
شرایطی دو باشــگاه تهرانی شانس چندانی برای جذب او 
نخواهند داشــت. خصوصا اینکه اساسا باشگاه پرسپولیس 
عالقه ای به پرداخت رقم رضایت نامه حتی برای بازیکنان 
داخلی هم نشان نداده و به آنها اعالم می کند که خودشان 

پیگیر فسخ قرارداد شوند.
ایــن موضوع تا حدی برای وایلــه اهمیت دارد که آنها 
در خبــر مربوط به انتقال قرضی عزت اللهی به الغرافه نیز 

به ســود مالی قابل توجه اشــاره کردنــد و خود او هم در 
مصاحبــه ای توضیح داد که رقم مربوط به انتقال از فروش 

بسیاری بازیکنان هم بیشتر بود.
اما مانع دوم که شــاید از اولی هم مهم تر باشد، تصمیم 
عــزت اللهی بــرای بازی در خــارج از کشــور و ترجیحا 
لیگ های اروپایی است. عزت اللهی 2۵ ساله با حضور ثابت 
در لیگ برتر دانمارک فرم بســیار خوبی پیدا کرد و نشان 
داد که می تواند نقش بازیکنی کلیدی در سطح اول یکی از 
لیگ های قاره سبز را داشته باشد و به همین خاطر ترجیح 

می دهد فعال در اروپا بماند.
هافبک شــماره شــش تیم ملی در واکنش به شایعات 
بازگشــت به ایران همیشــه گفته که احترام ویژه ای برای 
تیم هــای ایرانی و طرفدارانشــان قائل اســت اما ترجیح 

می دهد در خارج از کشور بازی کند.
این عالقه او به خصوص در سال منتهی به جام جهانی 
دو چنــدان هم می شــود چرا که امــکان دارد بعد از این 

رقابت ها یا جام ملت ها او انتقالی بزرگتر را تجربه کند.
بنابراین انتقال شماره شش تیم ملی به پرسپولیس یک 
انتقال بزرگ بسیار دشوار در تابستان پیش رو خواهد بود 
که اگر رقم بخورد، شاید بزرگترین شگفتی بازار تابستانی 

ایران هم باشد.

مهاجم جدید تیم ژیل ویســنته درباره انتخاب این تیم 
توضیح داد و هدف خــود را بازی در لیگ قهرمانان عنوان 

کرد.
به گزارش ایســنا ، علی علیپور مهاجم ایرانی در پرتغال 
راه مهدی طارمی را دنبال می کند. پس از دو فصل رشــد 
قابل مشــاهده در ماریتیمو، این مهاجم تصمیم گرفت به 

ژیل ویسنته برود.
او به دنبال بهبود جایگاه خود  در تیم ملی فوتبال ایران 

برای حضور در جام جهانی قطر اســت. این بازیکن بعد از 
حضور در تیم جدید خود صحبت هایی کرده اســت که در 

زیر می خوانیم.
اهمیت انتقال از ماریتیمو به ژیل ویسنته را چگونه 
ارزیابی می کنید و چه انتظاراتی در باشگاه جدید از 

شما می رود؟
من به اهدافم در ماریتیمو رسیده بودم و به همین خاطر  
باید یک قدم به جلو بر می داشــتم تا قوی تر شــوم. در این 

مســیری که دارم به این نتیجه رسیدم که رفتن به تیمی 
با رتبه بهتر و بازی در اروپا مهم اســت. می خواهم شرایط و 
پتانسیلم را ثابت کنم و به ژیل ویسنته کمک کنم تا روز به 
روز بهتر شود. من سعی می کنم گل های زیادی برای تیمم 
به ثمر برسانم و به سطوح باالتر برسم. خیلی بازی در لیگ 

قهرمانان را دوست دارم و دوست دارم به این هدف برسم.
سطح فوتبال پرتغال را چگونه ارزیابی می کنید؟

فوتبال پرتغال سطح بسیار باالیی دارد و در جهان بسیار 
شناخته شده است. 

من اهداف بســیار مشخصی دارم. راستش من هم مثل 
طارمی زیاد به پول فکر نمی کنم و به دنبال شناخته شدن 
و بازی در لیگ قهرمانان هستم. این هدفی است که دارم و 
برای رسیدن به آن تالش می کنم. وقتی به ماریتیمو آمدم 
از نظر مالی ضرر کردم، چون پیشنهادهای خیلی خوبی از 
چین داشــتم. اما بازی در لیگ پرتغال خیلی بهتر بود و به 

همین خاطر ماریتیمو را انتخاب کردم.
آیا نقش ریکاردو ســوارس مربی تیم را در جذب 
خود می دانید؟ آیا تا به حال در مورد آنچه از شــما 

انتظار دارند، صحبت کرده اید؟
مــن برای همه مربیــان احترام زیــادی قائلم و پرتغال  
بهتریــن مربی های جهان را دارد. همــه بازیکنان خوب به 

دنبال مربیان خوب هستند تا بتوانند مکمل یکدیگر باشند. 
من بازی های ژیل ویســنته را تماشــا کردم و همانطور که 
گفتم احســاس کردم مربی چگونه تیم را به شکل مثبتی 
کنترل می کند و با بازیکنان ارتباط برقرار می کند. هر زمان 
که بازی ها را تماشــا می کردم، تیمی سرحال، پرانرژی و با 
اســتراتژی دیدم. این به خاطر مربی اســت اما ما مستقیم 
صحبت نکردیم. من فقط خوشحالم که بخشی از تیم ژیل 

ویسنته هستم. او یک مربی بزرگ است.
آیا ادامه فوتبال شما در پرتغال است یا جای دیگر؟

هــدف اصلی بــازی و حضور در لیگ قهرمانان اســت. 
نمی دانم چند ســال می تواند طول بکشــد. اگر بتوانم این 
شــانس را داشــته باشــم، در پرتغال می مانم. در غیر این 
صــورت به تیمی دیگر می روم و به دنبال رویا و هدف خود 

خواهم بود. 
با اعالم باشــگاه ژیل ویسنته پرتغال، علی علیپور با عقد 

قراردادی رسما به این باشگاه پیوست.
علیپور که با جدایی از پرســپولیس راهی پرتغال شــده 
بود، پیش از این برای ماریتیموی پرتغال بازی می کرد. ژیل 
ویسنته این فصل پرتغال را با ۵1 امتیاز در رده پنجم جدول 
به پایان برد و به همیــن خاطر در پلی آف لیگ کنفرانس 

اروپا خواهد بود.

تازه ترین واکنش کانادا به لغو دیدار دوستانه و ادعاهای طرف ایرانی

فدراسیونفوتبالکانادا:هیچپولیبهایرانندادهایم

عملیات غیرممکن پرسپولیس و استقالل برای جذب این ملی پوش

پیام آخر عزت اللهی خطاب به یحیی و فرهاد!

علی علیپور: 

من هم مثل طارمی به پول اهمیت نمی دهم

شایعات فضای مجازی می گوید که فرهاد مجیدی برای 
فصل بعد دســت روی چند گزینه نام آشــنا گذاشته تا با 

جذب این نفرات، از عنوان قهرمانی خود دفاع کند.
به گزارش »ورزش ســه«، شــروع طوفانی پرسپولیس 
در بــازار نقل و انتقاالت و جــذب بازیکنانی مانند علیرضا 
بیرانوند و مرتضــی پورعلی گنجی، تمدید با مهدی ترابی 
و مذاکرات مثبت با نفراتی چون ســروش رفیعی، ســجاد 
شهباززاده، دانیال اسماعیلی فر و... باعث شد تا بسیاری از 
هواداران اســتقالل بابت تحرکات تیمشان در فصل نقل و 

انتقاالت نگران باشند.
بااین وجود، آبی ها نیز بیکار ننشســته و از چندی پیش 
باب مذاکره را با نفرات موردنظر فرهاد مجیدی بازکرده اند. 
در فضای مجازی برخی شــایعات پیرامون لیست مدنظر 
مجیدی مطرح شــده که جدا از میزان صحت این اخبار، 

آنها را مرور می کنیم:
لیستی بدون دروازه بان

همان طور که انتظار می رفت، در لیســت مدنظر فرهاد 
مجیدی نام هیچ گلری دیده نمی شود. با وجود سیدحسین 
و علیرضا رضایی، طبیعتاً اســتقاللی ها به دنبال دروازه بان 
نخواهند رفت و خیال مجیدی بابت قفس توری تیمش از 

هر زمان دیگری راحت تر است.
بازگشت قطعی مرادمند و مشروط یزدانی

گفته می شــود که حســین مرادمند با اتمام کارهای 
مربوط به دریافت کارت پایــان خدمتش، برای فصل بعد 

به استقالل بازمی گردد. 
سیاوش یزدانی نیز که توانسته در آزمون دکتری قبول 
شود، برای فصل بعد به جمع شاگردان مجیدی برمی گردد 
اما حضور او منوط به دریافت مجوز از سازمان نظام وظیفه 

است.
جانملکی گزینه آلترناتیو یزدانی

در نیم فصل نخســت نیز صحبت هایــی درباره احتمال 
جذب امیرمهدی جانملکی شــنیده می شد ولی انتقال او 

نهایی نشد. 
بازیکنی که ســابقه بازی در رده های پایه اســتقالل را 
دارد، طبق برخی اخبار و ادعاهای مطرح شــده در فضای 
مجازی، به عنوان گزینه آلترناتیو ســیاوش یزدانی معرفی 

شــده و اگر این بازیکن نتواند از سازمان نظام وظیفه مجوز 
بازگشت به جمع آبی ها را دریافت کند، آنگاه احتمال می 

رود که استقالل برای جذب مدافع نساجی اقدام  کند.
مدافع سابق آلتای، گزینه ای جذاب برای مجیدی

محمــد نادری که در لیگ بیســتم از پرســپولیس به 
استقالل آمد، تابستان گذشــته راهی ترکیه و تیم آلتای 
اســپور شــد. پس از سقوط این تیم به دســته پایین تر و 
همچنیــن عدم دریافت مطالبات، نــادری قراردادش را با 
آلتای فسخ کرد و حاال اخباری مطرح شده مبنی بر اینکه 
در سال منتهی به جام جهانی، او قصد بازگشت به فوتبال 
ایران را دارد. باید دید که نادری و استقالل یک بار دیگر با 
همدیگر همکاری خواهند داشت یا این اخبار تنها شایعات 

فضای مجازی است.
مذاکراتی برای جذب بهترین پاسور لیگ برتر

شب گذشــته مدیر برنامه سعید صادقی با استقاللی ها 
وارد مذاکره شد که برخی شــایعات مطرح شده که روند 

این گفتگوها مثبت بوده است.
بهترین پاســور لیگ برتر و ســتاره گل گهــر به پایان 
قراردادش رســیده و اگر بر ســر تمامی مــوارد با مدیران 
آبی پوشان به توافق برســد، می تواند با انتقالی آزاد راهی 
استقالل شود. البته که گفته می شود صادقی با پرسپولیس 

هم مذاکراتی داشته است.
کریمی هم قصد بازگشت دارد؟

علی کریمی نتوانســت موفقیت هایش در استقالل را با 
الدحیل و کایسری اسپور تکرار کند. هافبک میانی آبی ها 
که در لیگ نوزدهم فوق العاده ظاهر شد، روزهای خوبی را 
در قطر اس سی داشت اما پس از حضور در الدحیل، آنجا 
را به مقصد کایســری اسپور ترک کرد و با بدبیاری بزرگی 

مواجه شد. 
کریمی به دلیل آسیب دیدگی شدید هرگز برای این تیم 
در ترکیه به میدان نرفت. در فضای مجازی گفته می شود 
صحبت های اولیه ای نیز با او انجام شــده و باید دید خود 

کریمی و کایسری حاضر به این جدایی هستند یا خیر.
کار بسیار سخت آبی ها برای جذب محبی

برخی اخبار و گمانه زنی ها رسانه ای حاکی از این است 
که استقاللی ها قصد دارند همان طوری که جعفر سلمانی را 

از پورتیموننزه جذب کردند، برای به خدمت گیری محمد 
محبی نیز اقدام کنند.

پرسپولیس و سپاهان نیز این بازیکن را دنبال می کنند 
و باید دید محبی نهایتاً راهی چه تیمی می شود.

چراغ سبز کاوه برای بازگشت به استقالل
گفته می شود که کاوه رضایی در صدر لیست مهاجمان 

موردنظر مجیدی است.
بازیکن سابق آبی ها پس از حضور ناموفق در سال های 
اخیر، نمی خواهد حضــور در جام جهانی 2022 قطر را از 
دست بدهد و به همین دلیل، هیچ بعید نیست این بازیکن 
فصل بعد به ایران بازگردد. برخی شــایعات حتی از توافق 

اولیه با او خبر می دهند.
یک خارجی برای جانشینی ژستد

از اطراف باشــگاه استقالل اینگونه شنیده می شود که 
جدایی رودی ژســتد در پایان فصل قطعی شــده و فرهاد 
مجیدی به دنبال یک جانشــین مناسب برای این بازیکن 

است.
سرمربی آبی ها قصد دارد یک مهاجم خارجی بلندقامت 
را به خدمت بگیرد و چند فوروارد نیز به او معرفی شده اند 

و حاال او باید گزینه مورد نظرش را از میان انتخاب کند.
رضاوند و کریم زاده برنمی گردند، قاسمی نژاد ...؟ 
آرش رضاوند و متین کریم زاده دو بازیکنی هستند که 
در نقل و انتقاالت زمستانی راهی فوالد و نساجی شدند و 
حاال باشگاه های این دو بازیکن در پی دائمی کردن انتقال 

این افراد هستند. 
خود رضاوند و کریم زاده نیز تمایل به حضور در تیم های 
فعلی شان دارند اما داستان امین قاسمی نژاد متفاوت است 
و این بازیکن که دچار مصدومیت نیز شده، باید به استقالل 

بازگردد تا تکلیف او برای فصل بعد مشخص شود.
خبری از قائدی نیست

هرچند که برخی از رسانه های فارسی و عربی از احتمال 
بازگشت مهدی قایدی به استقالل خبر داده اند، اما حقیقت 
این اســت که شباب االهلی برای جدایی این بازیکن مبلغ 
باالیی را در نظر گرفته ضمن اینکه خود باشــوی کوچک 
نیز قصد دارد فصل بعد را در حوزه خلیج فارس ادامه دهد. 
در حال حاضر احتمال بازگشت این بازیکن به استقالل 
بسیار پایین است و الغرافه به شدت عالقه مند است تا این 

بازیکن را به خدمت بگیرد.

لیست احتمالی آبی ها برای دفاع از عنوان قهرمانی

 شایعات و گمانه زنی های نقل و انتقاالتی استقالل


