
پنجشنبه  9 تیر  1401- 30 ذی القعده 1443 - 30 ژوئن 2022 - سال بیست  و یکم - شماره  5750  8   ورزشی

چالش ملوان انزلی برای میزبانی 
بندرانزلی  ملــوان  تیم 
بــا صعود به لیــگ برتر با 
چالش بازســازی ورزشگاه 
تختــی بــرای میزبانی از 
تیم هــا مواجــه اســت و 
با توجــه بــه فرصت کم 
لیگ  آغــاز  تا  باقیمانــده 
مسئوالن باید جهادی وارد 
عمل شــوند. به گزارش خبرگزاری مهر، ششم خرداد ماه امسال بود که تیم 
فوتبال ملوان بندرانزلی با پیروزی در مقابل تیم فوتبال ماشین سازی تبریز 
و پس از شش سال حضور در رقابت های لیگ دسته یک فوتبال کشور و دو 
هفته مانده به پایان این رقابت ها توانست جواز حضور در لیگ برتر فوتبال را 
کســب کرده و هفدهم خرداد ماه نیز با پیروزی در مقابل تیم فوتبال ویستا 
توربیــن تهران در یک بازی خانگی، جام قهرمانــی لیگ آزادگان را تقدیم 

هوادارانش کند.
اما این تیم پر آوازه شمال کشور با وجود صعود به لیگ حرفه ای فوتبال 
کشور این بار با چالش های جدیدی روبرو شده و با وجود اینکه از اردیبهشت 
سال ۱۳۹۶ سکوهای ورزشگاه تختی بندرانزلی به دلیل بازسازی و نوسازی 
تخریب شــده بود همچنان دارای نواقصی است که در صورت عدم تکمیل و 
و رفع نواقص اعالم شده از ســوی سازمان لیگ فوتبال کشور، ملوانان باید 

ورزشگاه دیگری را برای میزبانی از بازی های خانگی معرفی کنند.
با وجود اینکه در سفر استانی رئیس جمهور به گیالن در بهمن ماه سال 
گذشته و با حضور وزیر ورزش و جوانان در ورزشگاه تختی انزلی قول مساعد 
برای تأمین و تخصیص اعتبار ۳۰ میلیارد تومانی برای تکمیل این ورزشگاه 
داده شده بود اما نواقص موجود در این ورزشگاه، زنگ خطر را برای ملوانان 

به صدا در آورده است.
در بازدید ۱۷ خرداد ماه ورزشــگاه مذکور فاقد شــرایط میزبانی اعالم و 
امکان برگزاری رقابت های لیگ برتر نداشته و ۲۵ مورد نقص موجود در این 

ورزشگاه به مسئوالن استان گیالن اعالم شد.
رفع نواقص اصلی ورزشگاه تختی نیازمند ۱۵ میلیارد تومان اعتبار

رئیس اداره ورزش و جوانان انزلی با اشــاره به اینکه نواقص زیرســاختی 
مهمترین ایرادات اعالم شــده از سوی ســازمان لیگ است، اظهار کرد: در 
بازدید »ســهیل مهدی« رئیس کمیته مسابقات ســازمان لیگ از ورزشگاه 
تختــی انزلــی ۲۵ مورد نقص در این ورزشــگاه برای میزبانــی ملوانان در 
مســابقات لیگ برتر عنوان شــده که در صورت رفع نواقص اصلی ملوانان 

می توانند در این ورزشگاه بازی های خانگی خود را انجام دهند.
مجید ســتوده با اشــاره به برخــی از ایــن نواقص، اضافه کــرد: نبود 
گذرگاه هــای الکترونیک متصل به ســامانه بلیط فروشــی، طراحی مجدد 
ورودی های ورزشگاه، تماشاگران میهمان ویژه و جایگاه خبرنگاران، ضرورت 
نصب صندلی و شــماره گذاری آنها متناسب با سامانه بلیت فروشی، نصب 
دوربین های مدار بســته و احــداث اتاق مانیتورینگ و تعریف مســیرهای 
خروجی تماشاگران و تخلیه اضطراری ورزشگاه به عنوان نواقص موجود در 

ورزشگاه تختی بخشی از این نواقص است.
رئیــس اداره ورزش و جوانان انزلی همچنین ادامــه داد: اصالح جایگاه 
دوربین های اصلی و تعریف جایگاه دوربین های آفســاید و حرکت آهســته 
تلویزیون، ایمن ســازی و مقاوم سازی ســکوهای شمالی، جنوبی و جنوب 
غربی، تســطیح و بازسازی پوشش ســطحی ورزشگاه، احداث سرویس های 
بهداشتی و آبخوری، بوفه فروش اغذیه استاندارد، عدم وجود جایگاه تفتیش 
بدنی تماشاگران توسط نیروی انتظامی و تعمیر اسکوربورد و صفحه نمایش 
دهنده زمان قانونی مســابقات نیز از نواقص و ایرادات اعالم شــده از سوی 

کمیته مسابقات سازمان لیگ است.
وی بــا بیان اینکــه وجود نواقص زیر ســاختی ورزشــگاه تختی انزلی 
بیشترین ایرادات وارد شده برای میزبانی از رقابت ها اعالم شده است، افزود: 
باید بر اســاس اولویت و رفع نواقص اساسی مانند ورودی ورزشگاه و کنترل 
بلیط هــای الکترونیکی، جایــگاه خبرنگاران و میهمانان ویــژه، نور و صدا، 
دوربین های امنیتی و اتاق مانیتورینگ و اسکوربرد ورزشگاه، زمینه میزبانی 

بازی های خانگی ملوانان در ورزشگاه تختی انزلی فراهم شود.
ستوده با اشاره به اینکه برای دریافت مجوز برگزاری و رفع نواقص اصلی 
حدود ۱۵ میلیارد تومان اعتبار الزم است، اضافه کرد: بر اساس قانون، اداره 
ورزش و جوانــان انزلی باید ۲ ورزشــگاه را برای میزبانی ملوانان از تیم های 
میهمــان ملوان معرفی کند و به دلیل مصنوعی بودن چمن ورزشــگاه های 
عضدی و ســردار جنگل رشت، در صورتی که ورزشگاه تختی انزلی شرایط 
الزم برای میزبانی از مســابقات را نداشته باشــد ملوانان باید در قزوین به 

عنوان نزدیک ترین شهر میزبان تیم های لیگ برتری باشند.
الزامات حضور ملوانان در لیگ برتر فراهم شود

از آنجایی که شــرکت توســعه و تجهیز اماکن ورزشی کشور مسئولیت 
بازســازی ورزشــگاه تختی انزلی را بر عهده دارد در بازدید »علیرضا عاصم 
یوسفی« مدیر عامل این شرکت، وعده داده شد که در صورت ابالغ موافقت 
نامه از ســوی ســازمان برنامه و بودجه ۲۶ مورد نواقص اعالم شده از سوی 
سازمان لیگ رفع شده تا اجازه برگزاری بازی های خانگی ملوان در ورزشگاه 

تختی صادر شود.
رئیس هیئت فوتبال انزلی با تاکید بر ضرورت فراهم سازی الزامات مطرح 
شده از سوی مسئوالن برای حضور پرقدرت ملوان در لیگ برتر، اظهار کرد: 
با توجه به قدمت ۶۰ ســاله ورزشــگاه تختی و در راستای استاندارد سازی 
این ورزشــگاه، باید مشــکالت موجود و ایراداتی که از سوی سازمان لیگ 
برای میزبانی از تیم های لیگ برتری در این ورزشگاه عنوان شده رفع شود.
محمود رمضانی افزود: بر اســاس وعده شرکت توســعه و تجهیز اماکن 

ورزشی کشور، تا یک ماه آینده این نواقص رفع می شود.
رمضانی با بیــان اینکه تصمیم گیری در خصوص مــوارد فنی بر عهده 
باشــگاه ملوان است، افزود: در ســال های گذشته نیز، بازی های تیم فوتبال 

ملوان در بدترین شرایط ورزشگاه تختی در انزلی برگزار می شد.
وی تصریح کرد: با رفع مشــکالت موجود و استاندارد سازی های الزم تا 
پیش از آغاز رقابت ها، ورزشــگاه تختی انزلی می تواند میزبان تیم های لیگ 

برتری باشد.
رفع نواقص ورزشگاه تختی انزلی نیازمند زمان ۸ ماهه

مدیــرکل ورزش و جوانان گیالن در گفتگو با خبرنگار مهر با اشــاره به 
اینکه ورزشــگاه تختی انزلی از چمن طبیعی مناسبی برخوردار است، اظهار 
کرد: برای فراهم سازی استانداردهای الزم برای میزبانی ملوانان در بازی های 
خانگی در ورزشگاه تختی ۱۰ میلیارد تومان و برای بازسازی سکوهای ضلع 

شمالی و جنوبی ورزشگاه نیز حداقل ۳۰ میلیارد تومان اعتبار الزم است.
جهانبخش آرمان افزود: رفع کامل مشــکالت این ورزشــگاه به بیش از 
هشــت ماه زمان نیاز دارد اما می توان بــا اولویت بندی و رفع نواقص مهم، 
شــرایط میزبانی ملوانان را در این ورزشگاه فراهم کرد. آرمان با بیان اینکه 
سکوهای ورزشگاه تختی ظرفیت الزم برای برگزاری مسابقات در لیگ برتر 
را ندارد، گفت: با توجه به اینکه شــرکت توســعه و نگهداری اماکن ورزشی 
کشور متولی بازسازی ورزشــگاه ها از سوی وزارت ورزش و جوانان است با 
همت همه مسئوالن استان تالش می شود شرایط الزم برای میزبانی ملوانان 

از تیم های مهمان در ورزشگاه تختی انزلی فراهم شود.
آیا قانون برای همه یکسان است؟

با وجود کندی پیشــرفت بازسازی ورزشــگاه تختی در مدت پنج سال 
گذشــته و با توجه به صعود تیم فوتبال ملوان به لیگ برتر و فرصت محدود 
تا آغــاز این رقابت ها و همچنین انتظار به جای هواداران باشــگاه ملوان از 
مســئوالن برای فراهم ســازی حداقــل زیرســاخت های الزم برای حضور 
قدرتمند و بدون حاشیه ملوان در لیگ برتر، رفع نواقص اعالم شده از سوی 

سازمان لیگ در این مدت کم دور از انتظار است.
اما تجربه ثابت کرده که مســئوالن در صورت تمایل به انجام هر کاری، 
آن را به بهترین شــکل ممکن انجام می دهند و البته نباید فراموش کرد که 
ورزشگاه های بسیاری از تیم های فوتبال حاضر در لیگ برتر نیز دارای چنین 
نواقصی هســتند و حال سوال اینجاســت که آیا سازمان لیگ فوتبال ایران 

همه تیم ها خصوصاً سرخ آبی ها را به یک چشم می بیند؟
از ســوی دیگر با توجه به انصراف حامی مالی باشــگاه ملــوان از ادامه 
همکاری با این باشــگاه، نماینده انزلی در مجلس شــورای اسالمی خبر از 
حضور چند اسپانســر برای حمایت مالی از باشــگاه ملوان داده و در پیامی 
اعالم کرده که پژمان نوری و مازیار زارع، مدیرعامل و سرمربی باشگاه ملوان 
بندرانزلــی نیز با قدرت به کار خود و هدایت ایــن تیم در رقابت های لیگ 

برتر ادامه می دهند.

گزارش

برخی از بازیکنان حاضر در تیم ملی فوتبال 
در جام جهانی ۲۰۱۴ برزیل سرنوشــت جالبی 
پیدا کرده اند. به گزارش ایســنا، بیش از ۸ سال 
پیــش تیم ملی فوتبال ایران با هدایت کارلوس 
کــی روش با ۲۳ بازیکن راهی برزیل شــد تا با 
هم گروهی با آرژانتین، نیجریه و بوســنی، جام 
جهانــی ۲۰۱۴ را تجربه کند؛ تیمی که اکنون 
تنها سه نفر از آن ها شــانس پوشیدن پیراهن 
تیــم ملی در جام جهانــی ۲۰۲۲ قطر را دارند 
و البته این احتمال وجود دارد که کاپیتان تیم 
ملی یعنی کریم انصاری فرد با تیم به قطر سفر 
نکند. از لیســت ۲۳ نفره تیم ملــی برای جام 
جهانــی ۲۰۱۴ برزیل، تنها ۷ بازیکن اکنون در 
حال فوتبال بازی کردن هستند و باقی از میادین 
خداحافظی کرده اند. سید جالل حسینی هم در 
گیر و دار خداحافظی از فوتبال است اما هنوز آن 

را به طور رسمی اعالم نکرده است.
۲۳ بازیکن تیم ملــی در جام جهانی 
برزیل اکنون در حال چه فعالیتی هستند؟

رحمان احمدی: او از فوتبال بازنشسته شده 
و پــس از یک دوره مربیگــری دروازه بان ها در 

سپاهان، فعال فعالیت فوتبالی ندارد.
علیرضا حقیقی: وی به تازگی قرارداد خود 

را با نساجی تمدید کرد.
دانیال داوری: این دروازه بان ۳۴ ســاله در 
تیم دســته چهارمی روت وایس اوبرهاوزن در 

آلمان مشغول بازی است.
محمدرضا خانزاده: او به تازگی از گل گهر 
ســیرجان جدا شده و قرار است به عضویت تیم 

سابق خود یعنی تراکتور در بیاید.

مدافع  این  مهرداد )استیون( بیت آشور: 
۳۵ ساله در تیم فوتبال کلرادو رپیدز در ام ال اس 

آمریکا فوتبال بازی می کند.
پژمان منتظری: این مدافع مدت هاست که 
لژیونر اســت و در فوتبال قطر و در تیم فوتبال 

الخریطیات حضور دارد.
سیدجالل حســینی: او فصــل گذشته 
پیراهن پرسپولیس را پوشید و اکنون در گیر و 

دار خداحافظی از فوتبال است اما این خبر هنوز 
به صورت رسمی اعالم نشده است.

امیرحســین صادقــی: وی از فوتبــال 
بازنشسته شده و فعالیت خاص فوتبالی ندارد.

احمد آل نعمه: مدافع سابق تیم ملی از سال 
گذشــته کار مربیگری را در اهواز شروع کرده و 

اکنون دستیار است.
مهرداد پوالدی: این بازیکن بعد از مشکل 

ســربازی اش هنوز به ایران بازنگشته و خارج از 
ایران فوتبال بازی می کند.

حســین ماهینی: او اکنون با تیم فوتبال 
سایپا در دسته اول قرار دارد.

آندرانیک تیموریــان: وی یک آکادمی 
فوتبــال دارد و در آن جا مشــغول به فعالیت 

مربیگری است.
جواد نکونام: کاپیتان وقت تیم ملی، اکنون 

ســرمربی تیم فوتبال فوالد خوزستان در لیگ 
برتر است.

قاسم حدادی فر: او از فوتبال خداحافظی 
کرده بود اما طبــق صحبت های جدیدش این 

احتمال وجود دارد که دوباره پا به توپ شود.
رضا حقیقی: بازیکن ســابق پرســپولیس 
مدت هاســت که از فوتبال فاصله گرفته است. 
او مشــغول کارهای تبلیغاتی در فضای مجازی 

است.
بختیار رحمانی: او در تیم دســته دومی 

دالکورد در لیگ سوئد عضویت دارد.
احسان حاجی صفی: وی در لیگ یونان و 
تیم فوتبال آ.ا.ک آتن یونان فوتبال بازی می کند.

خسرو حیدری: او مشاور مدیرعامل باشگاه 
استقالل است.

اشکان دژاگه: این بازیکن کهنه کار در تیم 
فوتبال الشحانیه قطر عضویت داشت اما اکنون 
خبرهایی از پیوستن او به فوالد شنیده می شود.
مسعود شــجاعی: او کاپیتان فعلی تیم 
فوتبال نساجی در لیگ برتر فوتبال ایران است.

رضا قوچان نژاد: وی ســال قبل از فوتبال 
خداحافظی کرد و اکنون فعالیتی ندارد.

علیرضا جهانبخش: او کاپیتان فعلی تیم 
ملی و عضو باشگاه فاینور هلند است.

احســان  هم بازی  وی  انصاری فرد:  کریم 
حاجی صفــی در تیم فوتبــال آ.ا.ک آتن یونان 

است.
کارلوس کی روش: سرمربی سابق تیم ملی، 
پس از این که نتوانســت با مصر به جام جهانی 

صعود کند، از سمتش اخراج شد.

دروازه بان سابق تیم ملی فوتسال ایران گفت: بعد از بازی 
با قزاقستان در جام جهانی لیتوانی تصمیم به خداحافظی از 
بازی های ملی گرفتم و این تصمیم ارتباطی به عدم دعوتم 
از سوی شمسایی نداشت. به گزارش  مهر، علیرضا صمیمی 
دروازه بان سابق تیم ملی فوتسال ایران که سه دوره حضور 
در جام جهانی را تجربه کرده بــود، امروز و همزمان با روز 

تولدش از بازی های ملی خداحافظی کرد.
ایــن دروازه بان ، درباره این تصمیمش گفت: حضور در 
تیم ملی مثل یک اتوبوس است که یک روز سوار می شوید و 
یک روز باید پیاده شوید. احساس کردم نمی توانم به تیم ملی 
کمک کنم. اخالقم به گونه ای است که دوست دارم حتی سر 
تمرین تیم ملی هم مفید باشــم امــا در حال حاضر دروازه 
بان های بســیار خوب و جوانی داریم که می توانند در تیم 
ملی بازی کنند؛ نفرات خوبی مثل سپهر محمدی، مسعود 

محمدی، سجاد بابایی، سعید مؤمنی و مهدی رستمی.
صمیمی خاطرنشان کرد: سن برای بازی کردن در فوتبال 
و فوتســال یک عدد است. خداحافظی من ارتباطی به سن 
نداشت. فقط احساس کردم نمی توانم به تیم ملی کمک کنم 

و تمرکزم را روی بازی های باشگاهی گذاشتم.

وی در خصوص اینکه گفته می شد ممکن بود برای جام 
ملت های آســیا از سوی وحید شمسایی به تیم ملی دعوت 
بشود، تاکید کرد: من هم امروز در بعضی از رسانه ها خواندم 
که گفته بودند در لیســت وحید شمسایی بوده ام اما به هر 
حال من تصمیمم را بــرای خداحافظی از تیم ملی، بعد از 
بازی با قزاقستان در جام جهانی ۲۰۲۱ لیتوانی گرفته بودم.
دروازه بان سابق تیم ملی فوتسال ایران تاکید کرد: آقای 
ناظم الشریعه )سرمربی سابق تیم ملی( شاهد است که این 
تصمیم را بعد از بازی با قزاقستان گرفته بودم. می توانید این 
را از سپهر محمدی هم اتاقی من هم بپرسید. بنابراین بودن 
یا نبودن من در اردوهای تیم ملی بعد از جام جهانی ارتباطی 
به این تصمیم نداشــت. اگر هم خداحافظی ام را دیر اعالم 
کردم به این خاطر بود که می خواســتم آن را در یک تاریخ 

مناسب مثل روز تولدم رسانه ای کنم!
صمیمی با بیان اینکه حــدود ۱۳۵ بازی برای تیم ملی 
فوتسال ایران انجام داده است، گفت: در جام جهانی ۲۰۱۶ 
کلمبیا، برزیل را شکســت دادیم و در نهایت به عنوان سوم 
دســت یافتیم. دیدار با برزیل بهترین و به یادماندنی ترین 

بازی و خاطره من در تیم ملی بود.

مربی آبادانی فعال در خارج از کشور به عنوان سرمربی 
جدید صنعت نفت جانشین منصوریان شد.

به گزارش فارس، در جلسه اعضای هیات مدیره باشگاه 
صنعت نفت آبادان، رضا پرکاس به عنوان ســرمربی جدید 

این تیم و جانشین علیرضا منصوریان انتخاب شد.
این مربی ۵۴ ســاله آبادانی کــه در آلمان اقامت دارد، 
کار مربیگــری خود را در تیم محلی بودریخ آغاز کرد و در 
ادامه روی نیمکت تیم های اشترامپ و آدلر نایست نشست.
وی  پس از حضور در تیم های آلمانی به فوتبال امارات 
رفت و ســرمربیگری تیم االمارات را برعهده گرفت و پس 
از مدتــی حضور در این تیم در فصل ۱۰-۲۰۰۹ به عنوان 

سرمربی تیم حتا امارات انتخاب شد.
پرکاس در ادامه به آلمان بازگشــت و پس از حدود دو 
فصل سرمربیگری در تیم کرفلد برای اولین بار در سال ۹۱ 
به ایران آمد اما نتوانست مانع سقوط صنعت نفت به لیگ 

دسته اول شود.

پس از ســقوط نفت آبادان او مدتــی به عنوان یکی از 
مدیران تیم زیر ۱۷ ســال امارات فعالیت کرد و سپس کار 
خود بین سال های ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۶ به عنوان مدیر فنی در 

تیم های نادی االمارات و فجیره ادامه داد.
در ســال ۲۰۱۷ این مربی آبادانی برای ســرمربیگری 
العروبه عمان انتخاب شــد و پس از حدود یک سال و نیم 
فعالیت  در این تیم به آبادان بازگشــت و دســتیار پائولو 

سرجیو پرتغالی شد. 
در فصل ۹۷-۹۸ صنعت نفت با هدایت سرجیو و کمک 
مربیگری پرکاس توانســت در رتبه نهم جدول لیگ برتر 
قرار بگیرد اما پس از جدایی مربی پرتغالی، دستیار ایرانی 

اش نیز از آبادانی ها خداحافظی کرد.
پرکاس پس از این اتفاق در دو مقطع یعنی از دســامبر 
۲۰۱۹ تا دســامبر ۲۰۲۰ و ســپس از مارس تا دســامبر 
۲۰۲۱ به عنوان سرمربی در تیم یونیون برادرس بنگالدش 

کار کرد.

البته کسب نتایج ضعیف در هر دو مقطع سبب جدایی 
او از این تیم جنوب شرق آسیا شد. 

آخرین تیمی کــه پرکاس در آن ســرمربیگری کرده 

استراوشان تاجیکستان اســت  . البته قرار گرفتن در میانه 
های جدول لیگ این کشــور سبب شد مربی ایرانی از این 

تیم هم جدا شود.

 از بازی در دسته چهارم تا تبلیغ در اینستاگرام

سرنوشت بازیکنان ایران در جام جهانی ۲۰۱۴

دروازه بان سابق تیم ملی فوتسال:

در جام جهانی تصمیم گرفتم از تیم ملی فوتسال خداحافظی کنم

 مربی آبادانی با سابقه سرمربیگری در ۴ کشور دنیا 
جانشین منصوریان در صنعت نفت

به گفته یکی از خبرنگاران اوکراینی، خرید شهاب زاهدی 
برای تیم شاختار دونتسک حدود ۲ میلیون یورو هزینه در 

بر خواهد داشت.
به گزارش  مهر، شهاب زاهدی مهاجم ایرانی در تابستان 
۱۳۹۸ به تیم المپیک دونتسک اوکراین پیوست و خیلی زود 
در فوتبال این کشــور برای خودش اسم و رسمی به دست 
آورد. زاهدی عملکرد بسیار خوبی در المپیک داشت و بعد 
از گذشت یک فصل و نیم، با مبلغ ۳۶۰ هزار دالر المپیک را 

به مقصد تیم زوریا لوهانسک ترک کرد.
زاهــدی با این مبلــغ، گران ترین نقل و انتقال باشــگاه 
المپیک را به نام خود کرد؛ اما در شــرایطی راهی زوریا شد 
که خیلی ها تصور می کردنــد در این تیم نمی تواند به روند 

موفقیتش ادامه بدهد.
با این حال زاهــدی در زوریا هم چهره موفقی بود و در 
کنار اللهیار صیادمنش دیگر مهاجم ایرانی، خط حمله زوریا 
را تقویت کردند. بعد از حمله نظامی روســیه به اوکراین و 
تعطیلی لیگ اوکراین، زاهدی با قانون فیفا به صورت موقت 

از زوریا جدا شد و به تیم پوشکاش مجارستان رفت.
حــاال که صحبت از راه اندازی مجــدد لیگ اوکراین به 
میان آمده است، گمانه زنی ها درباره وضعیت بازیکنانی که 
قبل از حمله نظامی روسیه در اوکراین بازی می کردند، باال 

گرفته است.
»ویکتور واکو« مفسر، روزنامه نگار و کارشناس فوتبال در 
اوکراین مدعی شــد شهاب زاهدی در شرایط فعلی بهترین 
گزینه برای تقویت خط حمله تیم شاختار دونتسک اوکراین 

است.
به گفتــه ویکتور، زاهدی برای تیم شــاختار مبلغی در 
حــدود ۲ میلیون یورو آب می خورد؛ هزینه ای که برای تیم 
شاختار مبلغ زیادی نیست اما در مقابل می تواند به شرایط 

مالی تیم زوریا بابت این انتقال کمک بزرگی کند.
باتوجه بــه اینکه تعدادی از فوتبالیســت های اوکراینی 
تصمیمی به بازی در لیگ این کشور در شرایط فعلی ندارند، 
بعید نیســت زاهدی یکی از گزینه های تیم مدعی شاختار 

دونتسک باشد.

شهاب زاهدی  برای شاختار دونتسک دو میلیون یورو آب می خورد

کاپیتان فصل گذشته تیم فوتبال پرسپولیس برای تعیین تکلیف 
آینده اش به باشگاه ســرخ تهران رفت اما در پایان نشست حاضر به 

اظهار نظر در این مورد نشد.
به گزارش  مهر، سیدجالل حســینی که عنوان شده فصل آینده 
را بــه عنوان مربی در کادر فنی پرســپولیس خواهد بود، برای انجام 
مذاکرات نهایی با مســئوالن ظهر دیروز چهارشــنبه به این باشــگاه 
رفت و پس از دقایقی صحبت با مسئوالن بدون این که با خبرنگاران 

گفت وگو کند، محل باشگاه را ترک کرد.
در مورد این بازیکن باتجربه عنوان شــده که تمایلی به ادامه فوتبال ندارد و در اندیشــه خداحافظی از بازی در 

دنیای فوتبال و پیوستن به جرگه مربیان است.
 البته عنوان شده بود که ممکن است با حضور در ملوان از فوتبال خداحافظی کند اما پررنگ ترین موضوع در 

مورد او حضور به عنوان یکی از دستیاران یحیی گل محمدی است.

با اینکه مدیران اســتقالل و سرمربی جدید این تیم تمایلی به 
جدایی حســین زاده ندارند، اما او در مسیر حضور در فوتبال اروپا 
قرار دارد.  به گزارش  مهر، امیرحســین حسین زاده هافبک جوان 
آبی پوشــان که به واسطه یک فصل درخشش در این تیم توانست 
به تیم ملی رســیده و حتی حاال برخی از کارشناسان خارجی از او 
به عنوان بازیکنی که می تواند پدیده ایران در جام جهانی باشد یاد 
می کنند، خیلی زود سودای جدایی از این تیم و ترانسفر به فوتبال 
اروپا را در سر پروراند و پیشنهادی که از فوتبال بلژیک دریافت کرد، 

او را برای رسیدن به این آرزو مصمم تر کرد.
حسین زاده حداقل برای فصل آینده هم با استقالل قرارداد دارد. اما در قرارداد او بندی وجود دارد که در صورت 
داشــتن پیشنهاد خارجی با پرداخت مبلغی می تواند قراردادش را فسخ نماید. این بند حاال به دردسری برای آبی ها 

تبدیل شده و شانس این بازیکن جوان را برای جدایی بیشتر کرده است. 

 »پدیده«آبی ها در راه اروپا تکلیف سیدجالل چه می شود؟


