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 لیست خروجی استقالل و ساپینتو مشخص شد
استقالل  پرتغالی  سرمربی 
باشگاه  به  نامه رســمی  طی 
لیســت خروجــی خــود را 

مشخص کرد.
به گزارش »ورزش ســه«، 
ریکاردو ساپینتو بعد از اینکه 
ســیاوش یزدانی را در اختیار 
باشــگاه قرار داد، اکنون طی 
گفت و گویی که با علی فتح  اهلل  زاده داشــت و طی نامه رســمی به مدیر عامل 
آبی ها، مدافع شــماره هفت تیمش را در لیست مازاد قرار داد و اعالم کرد نیازی 
به وی ندارد. ســیاوش یزدانی که بعد از پایان دوره سربازی بار دیگر به استقالل 
بازگشته بود، طی هفته های ابتدایی لیگ نتوانست نظر ریکاردو ساپینتو را جلب 
کند. با این حال او طی دیدارهای اخیر بار دیگر به ترکیب اصلی بازگشــت، اما 
اشتباهی که در ثانیه های پایانی دیدار حساس با سپاهان داشت و ارتکاب خطای 

پنالتی روی شهریار مغانلو باعث شد تا هجمه شدیدی را متحمل شود.
یزدانی در شــروع تمرینات این تیم بعد از شکســت مقابل سپاهان، از سوی 
ریکاردو ساپینتو اجازه همراهی تیمش را به دست نیاورد و در اختیار باشگاه قرار 
گرفت. با این حال بعد از این موضوع ســاپینتو روز گذشته طی جلسه ای با علی 
فتح اهلل زاده اعالم کرد نیازی به این بازیکن ندارد و رســما شماره هفت تیمش 
را در لیست مازاد قرار داد. سرمربی پرتغالی استقالل به مدیرعامل باشگاه اعالم 
کرده که سجاد شهباززاده نیز در صورتی که پیشنهاداتی داشته باشد و خواهان 
جدایی از این تیم باشد، مشکلی با این قضیه ندارد و او را هم می تواند در لیست 
فروش قرار دهد. شــهباززاده که در لیگ بیستم عنوان آقای گلی را کسب کرده 
بود، در ابتدای فصل در بورس شــایعات نقل و انتقاالتی نیز قرار داشــت و بحث 
حضورش در پرسپولیس نیز داغ بود و مذاکراتی نیز با مدیران این تیم داشت، اما 
در نهایت ترجیح داد بار دیگر پیراهن استقالل را بر تن کند. او اکنون قادر خواهد 
بود با توجه به عدم اعتماد ســاپینتو تیم جدیدش را در پنجره نقل و انتقاالتی 

مشخص کند و باید دید دل از این تیم خواهد کند یا خیر.

واکنش رونالدو به اولین بازی اش در عربستان
اولین  به  پرتغالی  ابرستاره 
بــازی اش در آســیا واکنش 

نشان داد.
بــه گــزارش فــارس، در 
چارچــوب هفتــه چهاردهم 
النصر در  لیــگ عربســتان، 
اولین حضور رونالدو به مصاف 
االتفاق رفت و به برتری یک بر 
صفر رسید. در این بازی رونالدو در ترکیب اصلی حضور داشت و 90 دقیقه بازی 

کرد. کریستیانو در اولین حضورش در آسیا گلی به ثمر نرساند.
رونالدو بعد از اولین بازی خود در فوتبال آسیا گفت: اولین بازی و اولین برد...
آفرین به بازیکنان و از همه هواداران النصر به خاطر حمایت بی نظیرشان تشکر 
می کنم. النصر با این برد 33 امتیازی شــد با یک بازی کمتر در صدر قرار گیرد. 

الهالل با 32 امتیاز در رده دوم جای دارد.

اختالف پرسپولیس و نعمتی بر سر فسخ قرارداد!
باشگاه پرســپولیس برای 
جدایــی ســیامک نعمتــی 
خواســته  بازیکــن  ایــن  از 
پــول رضایت نامــه بدهــد و 
طلب هایش را ببخشــد اما او 
با این موضوع موافقت نکرده 

است.
بعد  ایســنا،  گــزارش  به 
از تصمیم یحیی گل محمدی مبنی بر کنار گذاشــتن ســیامک نعمتی از تیم 
پرســپولیس، این بازیکن در لیست مازاد باشگاه قرار گرفت و حاال قرار است بعد 

فسخ قراردادش به تیم دیگری پبیوندد اما در این میان اختالفاتی وجود دارد.
باشــگاه پرســپولیس به نعمتی اعالم کرده برای جدایی عالوه بر بخشــش 
طلب هایش از این باشــگاه، باید 3 میلیارد تومان هم بپردازد تا رضایت نامه اش 
صادر شــود؛ اما این درخواست پرسپولیس با مخالفت نعمتی روبه رو شده است. 
نعمتی از پرســپولیس بابت فصول گذشته و بخشــی از قراردادش تا نیم فصل 
فعلی، حدود یک میلیارد و 200 میلیون تومان طلبکار است و با احتساب هزینه 
درخواستی پرسپولیس بابت رضایت نامه حدود ۴ میلیارد تومان اختالف دو طرف 
می شود. سیامک نعمتی در روزهای اخیر مذاکراتی را با مدیران پرسپولیس انجام 

داده اما هنوز توافقی برای فسخ قرارداد حاصل نشده است.

عنایتی سرمربی نفت مسجدسلیمان شد
تیــم  جدیــد  ســرمربی 
فوتبال نفت مسجدســلیمان 
نفت  باشــگاه  انتخاب شــد. 
از  پــس  مسجدســلیمان 
برکناری ابراهیم اشــکش به 
دلیل کســب نتایج ضعیف، با 
رضا عنایتی برای هدایت این 
تیــم در ادامه رقابت های نیم 
فصل دوم به توافق رسید. عنایتی در تمرین نفت مسجدسلیمان حاضر می شود.

عنایتی سومین سرمربی نفت در فصل بیست و دوم فوتبال است.

دیدار استقالل و ملوان با ۳۰ درصد تماشاگر
تماشاگران  بندی  سهمیه 
در بازی این هفته اســتقالل 
گزارش  به  شــد.  مشــخص 
منصور  اعــالم  بــا  فــارس، 
قنبرزاده در دیدار اســتقالل 
و ملــوان حــدود 30 درصد 
ظرفیت ورزشگاه و نزدیک به 
تماشاگر حضور  نفر  30 هزار 
خواهند یافــت. البته با توجه به آماده نبودن زیرســاخت ها فعال ورود بانوان به 

ورزشگاه آزادی امکان پذیر نیست.

 هالند 1۰  گل تا شکستن رکورد گلزنی در یک فصل 
با  ارلینگ هالنــد می تواند 
زدن ۱0 گل دیگــر رکــورد 
گلزنی در یک فصل لیگ برتر 

را به نام خود ثبت کند.
به گزارش ایسنا و به نقل 
از دیلی میل، منچسترسیتی با 
درخشش ارلینگ هالند موفق 
شــد با 3 گل ولورهمپتون را 
مغلوب کند. هر 3 گل سیتی زن ها را در این دیدار، هالند وارد دروازه گرگ ها کرد. 
هالند در گذشته در دورتموند و سالزبورگ نیز عملکرد قابل قبولی داشته است.   
ارلینگ هالند تا اینجای فصل در ۱9 بازی از 20 بازی لیگ در این فصل در ترکیب 
تیمش حضور داشته و تاکنون 2۵ گل به ثمر رسانده است. جالب است بدانید که 
محمد صالح و هیونگ مین ســون بهترین گلزنان فصل گذشته هر کدام در 3۸ 
بازی 23 گل به ثمر رسانده بودند. رکورد گلزنی در یک فصل لیگ برتر در اختیار 
آلن شیرر و اندی کول است که هر دو 3۴ گل را در یک فصل به ثمر رساندند. به 
نظر می رسد ارلینگ هالند از منچسترسیتی در فصل 23-2022 از هر دو پیشی 
بگیرد. او 9 گل تا رســیدن به رکورد این دو بازیکن فاصله دارد و با زدن ۱0 گل 

دیگر به تنهایی رکورد دار می شود.
رکورد هت تریک در لیگ برتر نیز در اختیار آلن شیرر است که در یک فصل 
در پنج بازی هت تریک کرد. بازیکن 22 ساله نروژی تاکنون چهار هت تریک در 

لیگ برتر داشته و با یک هت تریک دیگر به این رکورد نیز می رسد.
گواردیوال بعد از درخشــش هالند در دیدار با ولورهمپتون گفت: او 2۴ ساعته 

برای حرفه، کار و عشق خود زندگی می کند.

اخبار کوتاه

قرعه کشــی مســابقات مرحله یک هشتم 
نهایی جام حذفی فوتبال کشورمان برگزار شد 
و بر این اساس پرسپولیس در اصفهان میهمان 
سپاهان اســت و اســتقالل در تهران میزبان 

ملوان.
به گزارش فارس، مرحله یک هشتم نهایی 
رقابت های فصل 02_۱۴0۱ جام حذفی فوتبال 

ایران برگزار شد.
اســتقالل، پرســپولیس، ســپاهان، مس 
رفسنجان، فوالد، هوادار، گل گهر، پیکان، مس 
کرمان، نســاجی، ملوان و آلومینیوم اراک ۱2 

تیم لیگ برتری حاضر در این مرحله هستند.
اســتقالل مالثانی، پارس جنوبی جم، دریا 
بابل هم 3 نماینده لیگ دســته یک در جمع 

شانزده تیم برتر مسابقات هستند.
نــود ارومیه نیز به عنوان تنها تیم دســته 

دومی در این مرحله شرکت خواهد کرد.
)پیشکســوت  محمــدی  خــان  حســن 
پرسپولیس( و محسن بیاتی نیا )بازیکن پیشین 
اســتقالل( برای برداشــتن قرعه ها در مراسم 

حضور داشتند.
هر تیمی با فوالد خوزســتان روبرو شــود 
باتوجــه به حضور این تیــم در لیگ قهرمانان 
آسیا در زمان دیگری بازی اش برگزار می شود.
محســن بیاتی نیــا پس از قرعه کشــی با 
حالت کری خواندن به محمد محمدی، معاون 
ورزشی پرسپولیس قرعه دیدار با سپاهان را به 
رخ کشــید اما محمدی در پاسخ گفت فرقی 
ندارد می  خواستیم در تهران ببریم در اصفهان 

می بریم.
تیم های حاضر در یک هشتم نهایی به 

تفکیک سطوح:
لیگ برتر: هوادار تهران، گل گهر سیرجان، 
آلومینیوم اراک، پرســپولیس تهــران، فوالد 
خوزســتان، مس رفســنجان، پیکان تهران، 
نساجی مازندران، نفت مسجدسلیمان، سپاهان 

اصفهان، مس کرمان، استقالل تهران
اســتقالل  پارس جنوبی جم،  لیگ یک: 

مالثانی، دریا کاسپین بابل
لیگ دو: نود ارومیه

در مرحله  قبلی هیچ تیمی موفق شد رقیبی 
که سطح باالتری داشت را شکست دهد. در این 
مرحله 2 رقابت به این سبک داریم. نود ارومیه  
لیگ دویی باید بــه مصاف پیکان لیگ برتری 
برود و اســتقالل مالثانی که در حال حاضر در 
لیگ دســته اول حاضر اســت به مصاف مس 

کرمان لیگ برتری خواهد رفت.
استقالل و ملوان در شرایطی باید به مصاف 
هم بروند کــه هر 2 تیــم در مرحله  قبل نیز 
به مصــاف یک تیم لیگ برتــری رفته بودند. 
انزلی چی ها حریف نفت مسجدسلیمان نشدند 
اما استفاده  تیم حریف از بازیکن غیرمجاز باعث 
شــد تا نتیجه سه بر صفر به ســود شاگردان 
مازیار زارع شود. این 2 تیم جزو پرافتخارترین 
تیم هــای جام حذفی هســتند و روی هم ۱0 

قهرمانی را به دست آورده اند. حساس ترین بازی 
این مرحله را تیم های سپاهان و پرسپولیس به 
انجام می رسانند. هر 2 تیم در مرحله  قبلی در 
خانه از سد تیم های لیک یکی گذشتند و حاال 
بازهم باید با نمایندگان تهرانی و اصفهانی روبرو 
شوند. ســپاهان دومین میزبانی پیاپی خود را 
خواهد داشــت. این 2 تیم نیز ۱0 بار روی هم 

قهرمانی جام حذفی را به چنگ آورده اند.
مازنــدران،  نســاجی  و  اراک  آلومینیــوم 
فینالیست های دوره  قبلی جام حذفی هستند 
که این بار در اراک باید به مصاف یکدیگر بروند.
فصل قبل نســاجی با گل مهــرداد عبدی 
در ورزشــگاه آزادی بر حریف خود غلبه کرد و 
قهرمان شــد. هدایت این تیــم در آن برهه به 

عهده  ساکت الهامی بود.
گل گهر و فوالد خوزستان دیگر دیدار مهم 
این مرحله را به انجام می رســانند. 2 تیم لیگ 

برتری و مدعی کــه همواره بازی های نزدیکی 
داشته اند. تقابل استاد و شاگرد)امیر قلعه نویی و 
جواد نکونام( می تواند بر جذابیت های این دیدار 

بیفزاید.
بدون شک در دور یک چهارم نهایی حداقل 
شــاهد حضور یک تیم لیگ یکی خواهیم بود. 
چرا که تیم های دریا بابل و پارس جنوبی جم 
باید به مصاف یکدیگر بروند و بدون شک یکی 

از این تیم ها به مرحله  بعدی اضافه می شوند.
نود ارومیه به عنوان تنها تیم لیگ دویی باید 
به مصاف پیکان برود. در فصول قبلی شــاهد 
حضور تیم های لیگ دویــی در مراحل پایانی 
جام حذفی بوده ایم و یک بار نود هم توانســت 

این کار را انجام دهد.
پنج مسابقه از هشــت دیدار پیش رو تمام 
لیگ برتری خواهد بود و این یعنی بدون شک 
حداقل پنج تیم لیگ برتری از گردونه  رقابت ها 

کنار رفته و پنج تیــم نیز به دور بعدی صعود 
می کنند و امکان شگفتی ســازی تنها در بازی 
فراهم است. باید دید تیم های استقالل مالثانی 
و نود ارومیه در جدال با تیم های لیگ برتری به 

موفقیت خواهند رسید یا خیر.
ساکت الهامی در 2 فصل از سه فصل اخیر 
توانسته با تیم های تراکتور و نساجی قهرمانی 
جــام حذفی را مال خود کنــد. تیم کنونی او 
یعنی هوادار باید در مرحله  یک هشتم نهایی از 

مس رفسنجان پذیرایی کند.
تیم های 2 میزبانی هوادار، گل گهر و سپاهان 
هســتند که در مرحله  قبل هم میزبان بودند و 
در صورت صعود به مرحله  بعدی اگر به تیمی 
شبیه خود برخورد نکنند، باید میهمان باشند. 
در سوی مقابل تمام تیم هایی که در این مرحله 
میهمان هستند، دور قبلی را به عنوان میزبان 

تمام کردند.
مســابقات دور یک هشــتم نهایی باید طی 
روزهای دوم و ســوم اســفندماه برگزار شود و 
بدون شــک حداقل 2 تیم بــزرگ و مدعی از 

گردونه  مسابقات کنار می روند. 
در این مرحله بیــن پنج تا هفت تیم لیگ 
برتری خواهیم داشت؛ تیم های لیگ یکی یک 
یا 2 تیم خواهند بود و لیگ دو هم می تواند در 

بهترین شرایط یک نماینده داشته باشد.
دیدارهای مرحله یک هشتم نهایی از اول تا 

سوم اسفند انجام می شود.
برنامه بازی های این مرحله به شــرح زیر 

است: )تیم های اول میزبان هستند(
استقالل - ملوان

سپاهان - پرسپولیس
آلومینوم اراک - نساجی مازندران

استقالل مالثانی - مس کرمان
گل گهر ســیرجان - فوالد خوزستان )این 

دیدار به تعویق خواهد افتاد(
نود ارومیه - پیکان

دریای کاسپین بابل - پارس جنوبی جم
هوادار - مس رفسنجان

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با بیان این که نمی توان 
از االن در مورد جایگاه تیم ها قضاوت کرد گفت: آن چیزی 
که برای ما مهم اســت تالش بیشتر و تمرکز روی بازیهای 
پیش رو اســت. به گزارش  مهر، تیم فوتبال پرسپولیس با 
کسب امتیاز 3۵ در پایان هفته شانزدهم رقابت های لیگ 
برتر جایگاه خود در صدر جدول را تثبیت بخشــید تا عزم 
راسخ پر افتخارترین تیم تاریخ این رقابت ها را برای کسب 

جامی دیگر نشان دهد.
یحیــی گل محمدی در حالی بــه پیروزی مقابل ذوب 
آهن دســت پیدا کرد که جدال دو مدعی قهرمانی با برد 
سپاهان مقابل استقالل همراه بود تا سرخ ها با حاشیه امن 
تری نسبت به رقیب ســنتی تهرانی خود بازی ها را ادامه 

دهند.
بردهای متوالی پرســپولیس در حالی کســب می شود 
که عملکرد درخشــان دروازه بان و مدافعان این تیم نشان 

می دهد آنها بــرای گرفتن عکس یــادگاری با جام آماده 
می شــوند. هافبک ها هم در روزهای ناامیدی از مهاجمان 
گل های ســه امتیازی می زنند تا منتظر پایان فصل با جام 

قهرمانی باشند.
با این حال شــاید تنها کسی که خیلی به صدرنشینی 
فکر نمی کند مهم ترین عضو نیمکت این تیم باشد. یحیی 
گل محمدی بدون کوچکترین حاشیه کارش را در روزهای 

بدون تماشاگری ورزشگاه ها دنبال می کند.
او پــس از آخرین برد پرســپولیس در لیگ برتر گفت: 
»فعال باید از بازیکنانم تشکر کنم. آنها می جنگند و سزاوار 
بهترین تشــویق ها هســتند. نبود هواداران را خیلی حس 

می کنیم اما با تمام وجود برای شادی آنها می جنگیم.«
سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه گفتگوی خود 
با مهر افزود: »فعال صحبت از قهرمانی زود است . هدفمان 
این جام است اما بازی به بازی پیش می رویم. جایگاه فعلی 

در جدول هم مهم است اما نه به اندازه پایان فصل!«
یحیــی گل محمــدی کــه بــه روزهــای پختگی در 
پرســپولیس رســیده حاال با آرامش بیشتری کار را دنبال 

می کند و با تمرکزی که خــودش دارد، بازیکنانش را هم 
آماده حضور در زمین می کند و به دنبال گرفتن امتیازات 

الزم برای کسب عنوان قهرمانی است.

مدیرکل دفتر امور مشــترک فدراسیون ها گفت که تا 
پایان ســال انتخابات ۱0 فدراسیون را برگزار می کنیم به 

شرطی که تایید صالحیت کاندیداهای آنها اعالم شود.
به گــزارش  مهــر، آرش فرهادیــان در پایان مجمع 
انتخاباتی فدراسیون گلف با حضور در جمع خبرنگاران به 

پرسش های آنها پیرامون مسائل مختلف پاسخ داد.
وی ر مورد تاخیر در اعالم اسامی کاندیداهای فدراسیون 
دوچرخه سواری گفت: در مورد یکی از کاندیداهای مشکلی 
از حیث کمیســیون تطبیق وجود داشت. به منظور حفظ 
عدالت و برای اینکه حقی از کســی ضایع نشــود فرصت 
دادیــم تا وی مدارک خود را مجدد ارائه دهد. اگر تا پایان 
وقت ادای امروز این اتفاق نیفتد، اســامی نهایی کاندیداها 
اعالم می شود. دوچرخه سواری یک موردی از نظر تطبیق 
کمیسیون مدیریتی دارد، برای اینکه حق کسی ضایع نشد 
امــروز را فرصت دادی م تا پیگیری کند. اگر نتواند ندارک 

را به کمیسون تجدید نظر اراده دهد،
فرهادیــان در مورد تاخیر در صــدور حکم عزیزی پور 
رئیس منتخب مجمع سه هفته پیش فدراسیون اسکواش 
نیز یادآور شــد: بعد از برگزاری انتخابــات و برای صدور 
حکم پروســه ای باید طی شود. تعویق انتخابات فدراسیون 
اسکواش به این دلیل بود که نظر یکی از نهادهای نظارتی 
اعالم شــده بود. مجدد در مرحله دوم ایــن اتفاق افتاد و 
این مســئولیت به معاونت قهرمانی واگذار شد که تصمیم 
گیر باشــد در شرایطی که آن نهاد نظارتی هنوز اعالم نظر 

نکرده بود. به منظوی جلوگیری از ایجاد شبهه این فرصت 
را دادیم تا نظر آن نهاد نظارتی هم اخذ شــود. در مجموع 

مشکلی نیست و به زودی حکم صادر می شود.
مدیر کل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در 
مورد روند برگزاری انتخابات تا پایان سال خاطرنشان کرد: 
فکر می کنم با دومین انتخاباتی که به سرانجام رساندیم به 
این نتیجه رسیدید که عزم وزارت ورزش، معاونت قهرمانی 
و دفتر امور مشــترک فدراســیون ها برگــزاری انتخابات 
است. تا پایان ســال حداقل ۱0 انتخابات خواهیم داشت، 
مقدمات کار انجام شده است. کمیسیون تطبیق و تجدید 
نظر برگزار شــده است و فهرست کاندیداها هم در اختیار 

نهادهای ذی صالح قرار داده شده است.
وی تاکید کرد: با مســوالن فدراسیون ها هم در مورد 
اعالم زمان صحبت شده اســت. زمان پشنهادی انتخابات 
باید پس از طرح در هیات رئیســه بایــد به وزارت ورزش 
اعالم شود تا پس از بررسی، نهایی شود. فکر می کنم طی 
روزهای آینده زمان چند فدراسیون دیگر مشخص می شود 
تا پیش از سال انتخابات شــان برگزار شود به شرطی که 
نهادهای ذی صالح صالحیت کاندیداها را مشخص کنند.

فرهادیــان همچنیــن در مــورد علیپور کــه با وجود 
بازنشستگی به عنوان سرپرســت فدراسیون انجمن های 
ورزشــی منصوب شده است، گفت: بازنشستگی پروسه ای 
دارد. اینطور نیســت که بگوئیم به نظر من وی بازنشسته 
اســت و نمی تواند کاری انجام دهد. بازنشســتگی باید به 

صورت قانونی از سوی ســازمان بازنشستگی کشور اعالم 
شــود. منبع ما هم معاون منابع انسانی است که استعالم 
می گیریم. اگر کســی به لحاظ قانونی نتواند مســئولیتی 
داشته باشــد، هر زمان باشد بدون تعارف جابه جا خواهد 

شد. 
فعال در مــورد آقای علیپور این مســئله اتفاق نیفتاده 
اســت. منعی برای حضور ندارد چون اعالم رســمی به ما 

نشده است.
مدیرکل دفتر امور مشترک فدراسیون های ورزشی در 
مورد شمشیربازی و اینکه گفته شده بود انتخاباتش برگزار 

می شود اما منتفی شد، گفت: وزارت ورزش زمان را اعالم 
کرده بود؟ اینگونه نبوده است.

فدراسیون نمی تواند بدون هماهنگی وزارت ورزش اقدام 
به برگزاری انتخابات کند چون وزارتخانه ناظر بر انتخابات 

است.
فدراسیون باید تاریخ پیشنهادی بدهد. دوستان مان در 
این فدراســیون هم زمانی را پیشنهاد داده بودند اما تذکر 
دادیم که باید بازه زمانی ۴۵ روز رعایت شود ضمن اینکه 
برخی شــرایطی قانونی نبود. به همیــن دلیل نپذیرفتیم. 

منتظر اعالم تاریخ فدراسیون شمشیربازی هم هستیم.

قرعه کشی مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی

 پرسپولیس میهمان سپاهان شد؛ استقالل میزبان ملوان

یحیی گل محمدی:

فعال به جدول و جایگاه نگاه نمی کنم

برگزاری مشروط انتخابات 1۰ فدراسیون تا پایان سال

تیــم فوتبال مس کرمــان قصــد دارد قبــل از پایان 
نقل وانتقاالت نیــم فصل، بازیکنان بزرگــی را به خدمت 

بگیرد. به گزارش ایرنا، تیم فوتبال مس کرمان که توانست 
امســال یک بار دیگر بــه لیگ برتر فوتبــال صعود کند با 

پیروزی مقابل نفت مسجدسلیمان به رتبه چهاردهم صعود 
و خود را از منطقه سقوط دور کرد. حال مسئوالن این تیم 
قصد دارند در بازار نقل انتقاالت نیم فصل ستاره های بزرگی 

را برای تقویت تیم به خدمت بگیرند.
مس کرمان خواستار رسمی جذب ۵ بازیکن از استقالل 
و پرسپولیس خواهد بود. نارنجی پوشان در نقل و انتقاالت 
می خواهند امید عالیشــاه، سیامک نعمتی و حامد پاکدل 
را از پرســپولیس  و رضا میرزایی و ســجاد شهباززاده را از 

استقالل خریداری کنند.
نکته جالب این اســت که پنجره نقل وانتقاالت باشگاه 
مس به دلیل بدهی ۶00 میلیونی ســجاد بیرانوند بازیکن 
ســابق خود بسته بوده و این تیم نتوانسته از نفرات تازه به 

خدمت گرفته اش در نیم فصل دوم سود ببرد.
فرزاد حســین خانی ســرمربی این تیم بعد از پیروزی 
مقابل نفت مســجد ســلیمان نیز از همین موضوع گالیه 
داشت و اظهار کرد که شرایط به گونه ای پیش می رود که 

او از وضعیت آینده نگران است.
حســین خانی بر این باور بود که در باشگاه مس جنگ 

داخلی صورت گرفته است.

باشگاه مس در مورد شــایعات صورت گرفته در رابطه 
با عزیزبک آمانوف هافبک اســتقالل نیز اعالم کرد که نه 
به صورت رسمی و نه غیررسمی هیچ مذاکره ای برای جذب 
این بازیکن از سوی باشگاه مس کرمان با باشگاه استقالل 

صورت نگرفته است.
عالوه بر ســتارگان پایتخت، کرمانی ها اعالم کردند که 
به صورت رسمی درخواســت خود را برای ستارگان دیگر 
باشــگاه های لیگ برتر از جمله، احســان پهلوان از فوالد 
خوزســتان، محمد نژادمهدی از ســپاهان اصفهان، طالب 
ریکانی از صنعت نفت آبادان را به باشگاه های این بازیکنان 

ارسال کرده است.
مســی ها همچنین قصد دارنــد دو بازیکن خارجی به 
جمع خــود اضافه کنند که گفته می شــود مذاکرات با 2 
مهاجم برزیلی به صورت قرضی و یک مدافع اســترالیایی 
از وسترن ســیدنی واندررز اســترالیا صورت گرفته و اگر 
کرمانی ها بتوانند بازیکنان این لیست را به خدمت بگیرند، 
انقــالب بزرگی در این تیم رخ خواهد داد و می توان گفت 
این تیم پروژه کهکشانی ســازی را در دستور کار خود قرار 

داده است؛ البته با پنجره ای که فعال بسته است.

پروژه کهکشان سازی مس با پنجره بسته 

حمله کرمانی ها به ستارگان پایتخت  


