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مهمترین اتفاقات ۳۲ تیم حاضر در جام جهانی
بخش اول

نشــریه اتلتیک به صورت هفتگی قصد دارد مهمترین اتفاقات برای بازیکنان 
و مربیان جام جهانی قطر را ارزیابی کند.  به گزارش ایســنا و به نقل از ســایت 
اتلتیک، تا جام جهانی ۲۰۲۲ فقط ۱۵ هفته باقی مانده است. هر هفته تا شروع 
جام جهانی The Athletic ســتونی را منتشر می کند تا هواداران را در جریان 
همه رویدادهای قابل توجه، روندهای تاکتیکی و بازیکنان کلیدی تا سوت شروع 

جام قرار دهد.
ولز و مهاجمانش

آخر این هفته آرون رمزی تیم خود را تغییر داد و راهی تیم نیس در فرانسه 
شــد و گرت بیل دومین گل خود را برای لس آنجلس به ثمر رساند. برای برنان 
جانسون چنین شرایط خوبی وجود نداشت چرا که تیم او یعنی ناتینگهام فارست 
به نیوکاسل باخت. هری ویلسون بال هجومی تیم ملی فوتبال ولز هنوز مصدوم 

است. 
انتظار می رود که او به موقع برای جام جهانی آماده شــود اما حداقل ۸ هفته 
را از دست خواهد داد. ولز در مقدماتی از سیستم ۲-۴-۴ استفاده کرد. سرمربی 
تیم اغلب بیل را با جانسون به عنوان دو نفر جلو در ترکیب قرار می داد و ویلسون 
را در ســمت راســت قرار می داد. بیل با ۹ گل زده و ویلسونبا ۴ گل زده برترین 

گلزنان این تیم در دور انتخابی هستند. 
معضل مدافع میانی انگلیس

تیم ملی انگلیس برای این پســت در جام جهانی شرایط سختی دارد. گزینه 
معمول استفاده از جان استونز است که این بازیکن در دیدار سیتی برابر وستهام 
مورد اســتفاده قرار نگرفت و شرایط جسمانی خوبی ندارد. هری مگوایر کاپیتان 
تیم منچستریونایتد این هفته نمایش ضعیفی داشت و تیمش برابر برایتون باخت.
اریک دایر اولین گل خود را در لیگ برتر بعد از ســه ســال به ثمر رســاند و 
تاتنهام ۴ بر یک ساوتهمپتون را شکست داد.   کانر کودی بازیکن ذخیره انگلیس 
در این پست به صورت قرضی به اورتون پیوست. مایکل کین در شکست خانگی 
یک بر صفر تیمش مقابل چلسی روی نیمکت بود  و تایرون مینگز نیز این هفته 

نیمکت نشین بود.
ایران، ولز و انگلیس مراقب این بازیکن آمریکایی باشند

برندن آرونسون در اولین بازی خود در لیگ برتر روی هر دو گل تیمش یعنی 
لیدزیونایتد نقش داشت. آرونسون در ۲۲ بازی برای تیم ملی آمریکا ۶ گل زده و 
۵ پاس گل داده است. انگلیس، ولز و ایران بهتر است او را در جام جهانی حسابی 

زیر نظر داشته باشند.
۵ ستاره ناشناخته

فیفا ۵ بازیکنی که بــرای اولین بار در جام جهانی به میدان خواهند رفت را 
معرفی کرده که ما قصد دارید تا شروع جام جهانی عملکرد آنها را زیر نظر بگیریم.

داروین نونیز - اروگوئه/ ۱۱ بازی ۲ گل
کریستوفر انکونکو- فرانسه/ ۶ بازی صفر گل

الئوتارو مارتینس- آرژانتین/ ۳۸ بازی ۲۰ گل
جاناتان دیوید- کانادا/ ۳۰ بازی ۲۰ گل

دوسان والهوویچ - صربستان/ ۱۴ بازی ۷ گل
حرکت هوشــمندانه داروین نونیز باعث شد تا او گل زیبایی را برابر فوالم در 
هفته اول لیگ برتر به ثمر برساند. جاناتان دیوید هم دو گل زد و یک پاس گل 

داد تا لیل ۴ بر یک اوسر را شکست دهد.
مسی فقط ۶ درصد شانس قهرمانی در جام جهانی را دارد

مثل همیشــه، ابرکامپیوتر Opta فرانســه را به عنوان قهرمان معرفی کرده 
است. آرژانتین در رده هشتم بیشترین شانس برای قهرمانی قرار دارند. 

جام جهانی قطر ۱۰۳ روز دیگر با دیدار سنگال و هلند در ورزشگاه الثومه آغاز 
می شــود. قبل از آن فوتبال باشگاهی زیادی را خواهیم دید. فقط ۱۵۰ بازی به 

تنهایی در لیگ برتر خواهد بود.

چه بالیی سر شطرنج ایران آمده است؟

عملکرد ضعیف شــطرنج ایران در المپیاد جهانــی آن هم در غیاب دو قدرت 
بزرگ یعنی چین و روسیه نشــان داد که فدراسیون شطرنج راه اشتباهی را در 
پیش گرفته است. به گزارش ایسنا، تیم ملی شطرنج ایران که در مسابقات المپیاد 
جهانی شــرکت کرده است، در این مسابقات عملکرد خوبی را از خود به نمایش 
نگذاشت تا با عملکردی ضعیف در رده ۲۶ مسابقات بایستد. حضور ایران در این 
رده درحالی اســت که قدرت های شطرنج جهان از جمله روسیه و چین در این 
مســابقات حضور نداشتند.  باتوجه به عملکرد ضعیف شطرنج ایران، به مقایسه 

عملکرد این تیم در سه دوره اخیر المپیاد جهانی می پردازیم:
مقایسه عملکرد تیم های ملی شطرنج ایران در سه المپیاد جهانی اخیر

المپیاد چهل و دوم، باکو ۲۰۱۶
آقایان: قائم مقامی، مقصودلو، لرپری، فیروزجا، غالمی، کاپیتان سوکولوف با 

میانگین ریتینگ ۲۵۱۸ و شماره جدول ۴۶
رتبه نهایی ۱۶

بانوان:خادم الشریعه، پورکاشــیان، حجازی پور، حکیمی فرد، علوی، کاپیتان 
کوالف با میانگین ریتینگ ۲۳۴۷ و شماره جدول ۱۳

رتبه نهایی ۱۱
المپیاد چهل و سوم، باتومی ۲۰۱۸

آقایان:مقصودلو، ایدنی، طباطبایی، فیروزجا، مصدق پور، کاپیتان شــفیعی با 
میانگین ریتینگ ۲۵۹۹ و شماره جدول ۲۳

رتبه نهایی ۱۷
بانوان:خادم الشــریعه، حجازی پور، علی نسب، اســدی، زاهدی فر، کاپیتان 

موسویان با میانگین ریتینگ ۲۲۷۰ و شماره جدول ۲۸
رتبه نهایی ۱۴

المپیاد چهل و چهارم، چنای ۲۰۲۲ )بدون حضور روسیه و چین(
اولین حضور تاریخی ایران با میانگین ریتینگ باالتر از ۲۶۰۰

آقایان:مقصودلو، طباطبایی، ایدنی، موسوی، دانشور، کاپیتان پوررمضانعلی با 
میانگین ریتینگ ۲۶۳۶ و شماره جدول ۱۳

رتبه ۲۶ 
بانوان:علی نسب، معصومی، مهدیان، زاهدی فر، اصغرزاده، کاپیتان هاشمی با 

میانگین ریتینگ ۲۱۶۸ و شماره جدول ۳۸
رتبه نهایی ۳۰

عملکرد ضعیف شطرنج بازان ایران درحالی است که فدراسیون شطرنج در یک 
سال گذشته اعزامی نداشته است. تامینی که با وعده تزریق پول بر صندلی ریاست 
این فدراسیون نشسته با عملکردی ضعیف مورد انتقاد جامعه شطرنج قرار گرفته 
است. سید کاظم مرتضوی داور بین المللی و دبیر اسبق فدراسیون شطرنج ایران 
پیش از این مســابقات به ایسنا در خصوص عملکرد ضعیف فدراسیون شطرنج 
هشدار داده بود.  نتایج ضعیف تیم ملی شطرنج ایران نشان می دهد که فدراسیون 
برای پیشرفت شطرنج بازان راه درستی را در پیش نگرفته است.ملی پوشان جوان 
شطرنج ایران در دو دور آخر این مسابقات نتوانستند عملکرد خوبی داشته باشند 
و در نهایت در رده ۲۶ این مســابقات ایســتادند. حال باید فدراسیون نشین ها 

پاسخگوی این سوال باشند که چه بالیی سر تیم ملی شطرنج آمده است؟

نگاه

گزارش

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس باید نسبت 
به رفتارهایی که فصل گذشته به تیمش لطمه 
زد تجدید نظر کند و به اصل خودش برگردد 
تا زمینه موفقیت سرخپوشــان را بیشــتر از 
قبل فراهم کند. بــه گزارش  مهر، یحیی گل 
محمدی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس لیگ 
برتر بیســت و دوم را با محرومیت از ســوی 
کمیتــه انضباطی آغاز می کنــد. نقطه جوش 
مــرد آرام نیمکت پرســپولیس در فصلی که 
گذشــته بارها به اوج رســید تا او گاه و بیگاه 
به دلیل اعتراضات عجیب به داوران مسابقه با 

محرومیت انضباطی روبرو شود.
اوج رفتارهــای پرتنــش گل محمدی به 
جنجال با ســیدمهدی ســیدعلی داور دربی 
برگشــت فصل گذشــته مربوط می شود. گل 
محمدی پس از گلزنی استقالل وارد زمین شد 
و با دست به سینه داور کوبید تا با محرومیت 
شش جلسه ای )چهار جلسه قطعی و دو جلسه 

تعلیقی( روبرو شود.
او که در اوج فشــار هواداران و انتقاد برخی 
پیشکســوتان تیم قرار گرفته بود نتوانســت 
صندلی هــای  روی  از  را  خــود  عصبانیــت 
تماشــاگران نیز کنترل کند تا در دوران پشت 
سر گذاشتن محرومیت قطعی خود بار دیگر با 

داور بازی با ذوب آهن دچار درگیری شــده و 
محرومیت تعلیقی اش هم اجرایی شود.

گل محمدی در فصل گذشــته نزدیک به 
۱۰ بــازی به دلیل محرومیــت روی نیمکت 

این تیم نبود. تیمی کــه در پایان فصل با ۶۳ 
امتیاز توانسته بود امتیازات خوبی را جمع آوری 
کند قطعا در صورت حضور رهبر فنی خود در 
کنار زمین می توانســت رقابت با استقالل را تا 

هفته پایانی ادامه دهد و شــانس خود را برای 
ششمین قهرمانی متوالی هموار کند اما حلقه 
مفقوده در کنترل رفتار شخصی سرمربی مانع 
از تحقق این امر شــد تا رقیب سنتی پس از 

سال ها جام قهرمانی را لمس کند.
حاال یحیــی بهتر از هر کــس می داند در 
فصلــی که همراهان همیشــگی را کنار خود 
ندارد و باید با دستیاران جدید کارش را دنبال 
کند آرامــش مهم ترین اصل فــردی او برای 

موفقیت تیمی است.
گل محمدی برای مهار رختکن پر اســم و 
رسم خود نیاز به قدرت بیشتر در فضای بسته 
داخلــی همان جا را دارد به طــوری که دیگر 
خبری از لو رفتــن ترکیب این تیم در دو روز 
مانده به هر بازی یا تنش بازیکنان با کادر فنی 

برای بازی نکردن نباشد.
اگر بگوییم گل محمــدی اولین چالش را 
قبل از شروع لیگ برتر با شخصیت خود دارد 
پر بیراه نیست. او برای ایجاد آرامش در تیمش 
باید الگوهای قدیمــی را در ذهنش بازپروری 
کند تا کمتر کســی هــل دادن داور را از گل 

محمدی به یاد بیاورد.
باید دید گل محمدی نزول رکورد شخصی 
محرومیتش را پس از غیبت های انضباطی در 
دو هفته ابتدایی آغاز می کند یا همچنان قرار 
است به رفتارهای پر تنش خود در رقابت هایی 
که فریاد از روی نیمکت گاهی تأثیر مستقیم 

روی تصمیمات داوری دارد رجوع کند.

کارشــناس فوتبــال با بیان اینکــه دیدار 
ســپاهان و استقالل همیشــه جذاب بوده و 
تماشاگران را به ورزشگاه کشانده است، گفت: 
ایــن دیدار جدال تفکــرات دو مربی پرتعالی 

است که امیدوارم جذاب و تماشایی شود.
مرتضی یکه در گفتگو با  مهر، با اشــاره به 
شرایط تیم ها برای شروع رقابتهای فصل جدید 
لیگ برتر و دیدار حســاس آبی پوشــان برابر 
سپاهان گفت: استقالل جزو معدود تیم هایی 
اســت که به جز کادر فنی، بازیکنانش تغییر 
آنچنانی نداشتند و تقریباً استخوان بندی فصل 
گذشته را حفظ کرده و با جذب چند بازیکن 
جدید سعی بر این داشت تا نقاط ضعف خود 

را پوشش دهد.
یکه تاکید کرد: استقالل باید در دیدار اول 
به مصاف سپاهان برود، بازی که برای هواداران 
جذابیت خاصی دارد ضمن اینکه مربیان هر دو 
تیم پرتغالی هستند و این می تواند انگیزه های 
کادر فنــی دو تیم را برای پیروزی برای اولین 

دیدار بیشتر کند اگر چه آنها از لحاظ نفرات و 
کارهای تاکتیکی شناختی روی یکدیگر ندارند 
اما هر دو به دنبال این هستند تا در بازی اول 
پیروزی را کسب کرده و قدرت خود را به رخ 

حریف بکشند.
وی ادامه داد: سپاهان فصل گذشته نفرات 
بسیار خوبی داشت اما فراز و نشیب زیادی هم 
برایش پیش آمد و نتوانست به قهرمانی دست 
یابد، مدیران این باشگاه با تغییرات کلی که در 
کادر فنی و جذب بازیکن انجام دادند به دنبال 
این هستند تا بتوانند فصل را با پیروزی شروع 

کرده و با قهرمانی به پایان برسانند.
یکــه خاطرنشــان کــرد: اســتقالل اگر 
می خواهد خود را مدعی قهرمانی نشان دهد 
باید از هفته اول حریفانش را شکســت دهد 
اگــر چه این دیــدار برای هر دو تیم بســیار 
ســخت اســت ولی پیــروزی در اولین بازی 
می تواند روحیــه خوبی به تیم داده تا خود را 
بــرای هفته دوم آماده کند. این پیشکســوت 

فوتبــال با انتقاد از اعزام نشــدن تیم امید به 
بازی های کشــورهای اسالمی گفت: متاسفانه 
سال هاست به تیم های پایه اهمیتی نمی دهیم 
و تمام تمرکزمان بر روی تیم ملی بزرگساالن 
اســت که درآن هــم چندان موفــق نبوده و 
می بینیم سال هاســت در جام ملت های آسیا 
هم مقامی کســب نکرده ایم. با اعزام تیم امید 
به این بازی ها می توانستیم شرایط خوبی را به 
وجــود بیاوریم و این بازیکنان را آماده حضور 

در تیم ملی بزرگساالن کنیم.
وی ادامه داد: اما با رفتاری که انجام شــد 
تیم امید را ناامید کردیم و حاال نشــان دادیم 
تنها روی بزرگساالن تمرکز داریم و خیلی به 
پایه ها بها نمی دهیم در صورتی که این پایه ها 
هســتند که آینده فوتبال ایران را می سازند 
و بایــد امیدوار باشــیم با تغییراتــی که در 
فدراسیون فوتبال در آینده ای نزدیک صورت 
می گیرد بــه تیم های پایه اهمیت بیشــتری 

بدهیم.

بازیکن ســابق اســتقالل در پایــان و در 
خصــوص انتخابــات فدراســیون فوتبال که 
شــهریور ماه برگزار خواهد شــد، گفت: برای 
انتخاب رئیس فدراسیون باید وسواس زیادی 
خرج داد کســی که به این پست دست پیدا 
می کنــد باید با علــم مدیریــت روز فوتبال 

آشنایی کامل داشته باشد. 

مشکالت را لمس کرده و بداند چه عواملی 
باعث خواهد شــد تا فوتبال ما رشــد کند. او 
باید از نفراتی اســتفاده کند که تجربه باالیی 
داشــته باشــند تا بتواند فوتبال ما را صاحب 
رشد و موفقیت کند در غیر این صورت همین 
اتفاقاتی که در گذشته در فوتبال ما افتاده در 

آینده هم رخ خواهد داد.

مهاجــم رئال مادرید تاکید کرد که جدایی کریســتیانو 
رونالدو از این تیم باعث شــد تا در سبک بازی او تغییر به 

وجود آید و نمایشی متفاوت با پیراهن رئال داشته باشد.
به گزارش ایســنا ، کریم بنزما فصل بسیار متفاوتی را با 

رئال مادرید تجربه کرد.
این مهاجم فرانسوی در نقش یک فوق ستاره ظاهر شد. 
او بــه تنهایی در بســیاری از بازی ها چه در اللیگا و چه در 
لیگ قهرمانان اروپا یک تنه باعث پیروزی رئال مادرید شد تا 
این تیم در هر دو جام با اقتدار جام قهرمانی را باالی سر برد.
رئال در آســتانه کســب یک جام دیگر با بنزما اســت. 
شــاگردان آنچلوتــی باید در ســوپر جام اروپــا به مصاف 

آینتراخت فرانکفورت بروند.
بنزما قبل از این بازی گفت: مسیر سختی را برای حضور 
در این بازی پشــت سرگذاشــته ایم. برای همه بازیکنان ما 
یک رویا بود که چنین بازی را تجربه کنیم. اکنون آماده ایم 
و نهایت تالش خــود را برای باال بردن جام به کار خواهیم 
گرفت. او درباره این سوال که آیا بهترین بازیکن حال حاضر 
فوتبال جهان او اســت؟ اینگونه پاسخ داد: نباید من به این 

ســوال پاســخ دهم. تنها چالش من این است که بهترین 
بازی ها را به نمایش بگذارم و بازی به بازی بهتر شــوم. من 
همیشــه نهایت تالشم را به کار می گیرم که به رئال کمک 
کنم. رئال تیم بســیار خوبی دارد و همه بازیکنان با جدیت 
برای موفقیت تیم تالش می کنند و از انگیزه الزم برخوردار 

هستند.
بنزما درباره نزدیک شدن به رکورد ۲۵ جام مارسلو گفت: 
چنین چیزی در سرم نیست. من دنبال موفقیت شخصی با 

رئال نیستم بلکه تنها هدف من کمک به تیم است.
او درباره جدایی رونالدو گفت: درســت است که بعد از 
جدایی رونالدو گل های بیش تری به ثمر رســانده ام اما باید 
این را هم گفت که سبک بازی من بعد از جدایی این بازیکن 
به کلی تغییر کرد. من مجبور شدم که سطح آرزوها و بازی 
خود را بعد از جدایی رونالدو تغییر دهم. من رابطه خوبی با 
رونالدو دارم و او چه در داخل میدان و چه در بیرون کمک 
زیادی به من کرده اســت. من از ۲۱ سالگی در رئال بازی 
می کنم و وقتی راهی تیم شــدم اصال تصور نمی کردم که 
روزی کاپیتان نخست تیم شوم. از این روزها لذت می برم و 

افتخار می کنم که کاپیتان رئال هستم.
بنزما درباره جایگزین خود در رئال گفت: این ســوال را 
باید از سرمربی تیم و رییس باشگاه پرسید. بازیکنان زیادی 

هستند که می توانند در پست من بازی کنند.

او در پایــان درباره مودریچ گفت: او بازیکنی اســت که 
من دوســتش دارم. مودریچ به خوبی می داند که چگونه به 
توپ ضربه بزند. بازی کردن در کنار او باعث خوشــحالی و 

افتخار من است.

سرمربی سرخ ها در آزمون جدید

گل محمدی و اتفاقی که نباید تکرار شود

هدف استقالل و سپاهان مشترک است 

جدال »پرتغالی ها« تماشایی می شود

بنزما: جدایی رونالدو سبک بازی من را تغییر داد

حکم کمیتــه بدوی دربــاره کاندیداهای 
ریاســت فدراســیون فوتبال توســط کمیته 

استیناف نیز تأیید شد.
به گزارش »ورزش ســه« در شرایطی که 

همه منتظر اعالم اســامی نفرات واجد شرایط 
حضــور در انتخابات پیش روی فدراســیون 
فوتبال ایران بودنــد، لحظاتی پیش این خبر 
از ســوی وبســایت این نهاد در اختیار اهالی 

فوتبال قرار گرفت تا مشــخص شــود مطابق 
انتظار، مهدی تاج، میرشاد ماجدی و عزیزاله 
محمدی، سه کاندیدایی هستند که برای ورود 

به کارزار انتخابات تائید شده  اند.
به ایــن ترتیب امیررضا واعظ آشــتیانی، 
علیرضا اســدی و محمــد آخوندی که موفق 
به تکمیل مراحل ثبت نامی خود نشده بودند، 
حق شرکت در انتخابات را ندارند و رای کمیته 
بدوی در مورد آنها تغییر نکرده است. این در 
حالی اســت کــه در روزهای اخیر شــایعات 
زیادی پیرامون راه یافتن آنها به مرحله نهایی 
انتخابات شــنیده می شــد و این سه با طرح 
شکایت به کمیته استیناف، امیدوار بودند که 

مسیر حضور در انتخابات را طی کنند.

همچنیــن اســامی نفراتی که بــه عنوان 
نماینده  باشــگاه ها قصد ورود به هیئت رئیسه 
را دارند نیز اعالم شده که حضور رضا درویش، 
محمدرضا ســاکت و حمیدرضا گرشاســبی 
مدیران شــناخته شده فوتبال باشگاهی ایران 
جالب توجه اســت. همچین الهام بصیری نیا 
مدیرعامــل تیم زنان شــهرداری ســیرجان، 
حســین پرویزی، اسماعیل حیدرپور و محمد 
رجاییان دیگر نفرات ایــن بخش از انتخابات 

خواهند بود.
نکته مهم اینکه اسامی اعالم شده از سوی 
فدراســیون مربوط به تائید صالحیت کمیته 
بدوی و تصمیمات کمیته اســتیناف است و 
هنوز تائیــد صالحیت نهادهای چهارگانه ذی 

ربط باقی مانده که ممکن است تغییراتی را در 
انتخابات ایجاد کند.

در بیانیــه فدراســیون فوتبــال آمده که 
حاضــران در انتخابات »تا هنــگام برگزاری 
انتخابــات و در جریان برگــزاری انتخابات از 
هرگونه اظهــار نظر تنــش زا در مصاحبه یا 
مناظره های احتمالی علیه هر شخص حقیقی 

یا حقوقی« باید امتناع کنند.
انتخابات فدراسیون فوتبال در تاریخ هشت 
شــهریور برای انتخاب جانشین شهاب الدین 
عزیزی خادم رییس معزول فدراسیون فوتبال 
و همچنین ســایر پســت های هیئت رییسه 

برگزار خواهد شد.

تائید صالحیت تاج، میرشاد و عزیزمحمدی

اسامی  نامزدهای ریاست فدراسیون مشخص شد

وزیر ورزش و جوانــان گفت: تا آخر 
تابســتان یا در پاییز ۵۱ درصد ســهام 

استقالل و پرسپولیس واگذار می شود.
ســید حمید ســجادی در گفت وگو 
با ایسنا در حاشــیه جلسه هیات دولت 
درباره زمان واگذاری باقی مانده سهام دو 
باشگاه استقالل و پرسپولیس اظهارکرد: 
ســازمان خصوصی سازی با همکاری دو 
باشگاه اســتقالل و پرسپولیس در حال 
تالش مســتمر برای واگذاری سهام دو 

باشگاه هستند. 
وی با بیان اینکه طبــق برنامه ریزی 

سازمان خصوصی سازی، قرار بود تا آخر تابستان به سمت واگذاری ۵۱ درصدی دو باشگاه برویم، افزود: نوبت 
دوم واگذاری ها قرار اســت در شــهریورماه انجام شــود و ما در حال برنامه ریزی برای این موضوع هستیم. من 
دو جلســه مفصل با باشگاه اســتقالل و پرسپولیس و سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال داشتم و مسائل الزم را 
بررسی کردیم. وزیر ورزش خاطرنشان کرد: االن دو باشگاه در فرابورس هستند و وقتی این شرکت ها به سمت 
واگذاری می روند، همه مسائل آنها باید شفاف شود. در واقع هر چقدر سازوکار مالی و اداری منظم تر و آماده تر 

باشد، سرعت واگذاری ها هم بیشتر می شود.
ســجادی در پایان گفت: اگر تا آخر تابســتان این واگذاری ســهام اتفاق نیفتد، تا پاییز این هدف محقق 
می شــود. تمام تالش ما این است که سریع تر ۵۱ درصد ســهام واگذار شود ولی همه موارد اداری و مالی هم 

باید فراهم شود.

وینگر اسبق سپاهان مراحل پایانی عقد 
قرارداد خود با استقالل را نهایی کرد.

به گزارش “ورزش ســه”، در شرایطی 
که از چندی پیش شــایعه تمایل ســه 
باشگاه پرســپولیس ، استقالل و سپاهان 
برای بازگرداندن محمد محبی از پرتغال 
به گوش می رســید، در نهایت آبی پوشان 

موفق به شکار محمد محبی شدند.
محبی که فصل گذشــته در ماجرای 
انتقال شهریار مغانلو از سانتاکالرا پرتغال 
به سپاهان، از جمع طالیی پوشان اصفهان 
راهی این تیم شــده بود، در این فصل بار 

دیگر به ایران بازخواهد گشت و با پیراهن آبی کار را دنبال می کند.
باشــگاه استقالل در یک پروســه زمان بر در نهایت موفق شــد توافق نهایی برای این انتقال را صورت دهد و 

سانتاکالرا پرتغال را راضی به این انتقال کند.
محبی که چند روزی اســت در تهران حضور دارد، در انتظار مشــخص شــدن تکلیف پروســه انتقال مبلغ 
رضایت نامه اش از سوی باشگاه استقالل به حساب سانتاکالرا بود و در نهایت این مساله امروز و در فاصله ۴۸ ساعت 
مانده به شروع فصل جدید نهایی شده و گفته می شود آبی پوشان امشب از خرید جدیدشان رونمایی رسمی خواهند 

کرد تا با توپ پر وارد مسابقات شده و به دنبال دفاع از عنوان قهرمانی خود اینبار با ساپینتو باشند.
محمد محبی در اولین تجربه گلزنی با پیراهن ملی مقابل کامبوج.انگیزه بزرگ او در بازگشــت به ایران، رقابت 

مجدد برای حضور در جمع برگزیدگان ملی است.او یکی از بهترین خریدهای این فصل فوتبال ایران است.

قرارداد محمد محبی با استقالل امضا شدواگذاری ۵۱ درصد سهام استقالل و پرسپولیس تا پاییز ۱۴۰۱


