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بازار داغ بازارگرمی
در فصل نقل و انتقاالت به طور طبیعی بازارگرمی هایی برای بازیکنان انجام می شود. 
مثاًل فالن فوتبالیســت را که نه یحیی می خواهد و نه فرهاد هر روز می گویند در 
لیست پرسپولیس و استقالل است و سر خریدنش دعوا به راه افتاده! به طور طبیعی 
پرسپولیس و استقالل می توانند ۵، ۶ بازیکن جدید بخرند اما از االن تا آخر فصل 
نقل و انتقاالت ۵۰، ۶۰ بازیکن را در رسانه ها و فضای مجازی به این دو تیم می برند. 
ما هم اگر اخبار نقل و انتقاالت را پوشش ندهیم که خب امکان پذیر نیست و اگر 
پوشش بدهیم ناخواسته به یک سری بازارگرمی های مرسوم کمک کرده ایم. راه 
حال ماجرا این است که از صحت و سقم یک سری از مذاکرات مطمئن شویم که 
طبیعتاً این کار را خواهیم کرد اما نکته اینجاست که بعضی وقت ها هم یک سری 
تکذیب کردن ها واقعی نیست. مثالً در یک مورد خبر مذاکره بازیکنی با یک باشگاه 
پرطرفدار تکذیب شــد که مثاًل قیمت آن بازیکن باال نرود و مذاکرات به صورت 
پنهانی جلو برود. در واقع هم روی یک سری تکذیبیه ها نمی توان خیلی حساب 
کرد و هم روی یک سری بازارگرمی ها اما به هر حال ما ناچاریم اخبار نقل و انتقاالت 

را پوشش بدهیم تا شما خوانندگان عزیز در جریان داغ ترین اخبار باشید. 
 

پارســال فرهاد مجیدی در مصاحبه ای که فیلم آن موجود است صراحتاً 
گفت: »امین قاسمی نژاد از بهترین های لیگ است ولی من او را نمی خواهم!« 
عجیب اینکه قاســمی نژاد چند روز بعد با پرسپولیس مذاکره کرد و چند 
ساعت بعد از آن هم استقاللی شد! این فقط یک مثال ساده است که بدانید 
از این اتفاقات در فصل نقل و انتقاالت زیاد رخ می دهد و ما هم ناچار بودیم 
هم حرف های فرهاد را بنویسیم، هم ریز مذاکرات قاسمی نژاد با پرسپولیس 
و هم حضور رسمی او در استقالل را! امسال هم مسلماً یک سری بازارگرمی ها 
انجام می شــود و اتفاقات این چنینی را شاهد خواهیم بود اما به هر حال 
خواســته شما خوانندگان وفادار خبرورزشی این است که ما اخبار نقل و 

انتقاالت را به طور کامل پوشش بدهیم که قطعاً این کار را خواهیم کرد. 
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جشن قهرمانی استقالل باید یک شنبه برگزار شود
عضو هیئت مدیره استقالل بعد از لغو بازی پرسپولیس:

نه   اخطار آرمان   درست  بود،   نه   اخـــراج  دانشگر قرار نیست یک بازیکن تا آخر عمر در استقالل بماند

آلومینیوم1- 1پیکانتراکتور2-1فجر سپاسینفت م. س2-2 صنعت نفت

کنعانی زادگان: بله، رفتم باشگاه به دوستانم سر بزنم

 پرسپولیس خانه
 ابدی من است 

می کندو شماره ۸   را  برتن پرسپولیسی   می شود پورعلی گنجی کاظمیان: 

3  نفــر با 
سرخ پوشان توافق کردند

4  ستاره سرشناس به 
پرسپولیس نزدیک شدند

دلیل تعلل ترابی برای 
تمدید قرارداد چیست؟

 پــای   پیشنهاد
   عجیب  تیم صنعتی 
درمیان  است 

بازی با تیم مشهدی 
باز هم لغو شد

پرسپولیس -    شهرخودرو 
یک شنبه  برگزار می شود؟

مجیدی به داور: مگر دانشگر 
خطا کرد که اخراجش کردید؟

 داور به دانشگر: 
برو بیرون وگرنه ۶  جلسه 
محروم می شوی

 خبر خوب برای
مجیدی و آبــی ها 

 ستاره استقالل
 2 ســـال دیگر

قرارداد دارد
دانشگر: شرمنده 
هواداران استقالل 
شــدم

مهمانان ویژه 
جشن قهرمانی استقالل  

دختر حسینی و 
 
رمضانیپدر ارسالن و 

امتیازتفاضلخوردهزدهباختمساويبردبازيتیمردیف
29191۰۰391۰29۶7استقالل 1

281۶7۵42172۵۵۵سپاهان 2
271۵93382۰18۵4پرسپولیس 3
2812972722۵4۵فوالد 4
281112۵322۶۶4۵گل گهر ۵
29128938281۰44مس ۶
337-291۰7121922ذوب آهن7
33۶-2971۵71922آلومینیوم 8
13۵-2971482۵2۶پیکان9
234-2881۰1۰182۰هوادار1۰
733-298912233۰صنعت نفت 11
733-29۶1۵82431نساجي12
۶28-28۶1۰122329تراکتور 13
2121-2931214143۵نفت مسجد سلیمان14
1817-292111۶1۰28فجر سپاسي1۵
2۵1۶-2821۰1۶1۶41شهرخودرو 1۶

 لیگ برتر )خلیج فارس(
PERSIAN GULF PRO LEAGUE

فرهاد مجیدي در ابتداي فصل که کســي زیاد به امیرحسین حسین  زاده توجه 
نمي کرد و نسبت به توانایي هاي او آگاهي کامل نداشت، اصرار مي کرد این بازیکن 
به یکي از چهره هاي مطرح فوتبال ایران بدل مي شود و حاال دقیقاً همان اتفاق رخ 
داده اســت. حســین  زاده در رفسنجان هم دســت به کار بزرگي زد و هر دو گل 
آبي پوشان تهراني را به ثمر رساند تا آنها با یک پیروزي ارزشمند به پایتخت بازگردند. 
امیرحسین دیروز پستي منتشر کرد که او را در حال شادي در آغوش فرهاد مجیدي 
نشان مي دهد و عارف غالمي مدافع استقالل نیز زیر آن پست نوشت: »عجب پدر 
و پســري«.  رابطه حسین  زاده و فرهاد مجیدي آن قدر خوب است که این بازیکن 
خود را وامدار ســرمربي استقالل مي داند و بازیکنان استقالل مي گویند فرهاد در 

عرصه فوتبال به نوعي حکم پدر معنوي را براي این بازیکن جوان دارد. 

کامنت ويژه غالمي زير پست حسین  زاده

 كنعاني زادگان: بله
 رفتم باشگاه به دوستانم سر بزنم

 پرسپولیس خانه
ابدي من است

در خبرورزشي خواندید که محمدحسین 
کنعاني زادگان به تازگي به دفتر باشگاه 
پرسپولیس رفته و با مدیران این باشگاه 
مالقات کرده است. به موازات این خبر، در 
رسانه هاي مختلف و فضاي مجازي نیز 
اخباري مبني بر عالقه یحیي گل محمدي 
به بازگشــت مدافع ملي پوش و ســابق 

پرسپویس دیده و شنیده شد. 
  شنیدیم به دفتر باشگاه پرسپولیس رفته اي!

بله، چطور؟!
  به هرحال حضورت در باشگاه پرسپولیس 

مي تواند...  
پرســپولیس خانه ابدي و همیشگي من 
اســت. رفتم به خانه خودم، به دوستان و 
رفقایم سر بزنم. خاطرات قدیمي زنده شد 

و خیلي هم خوش گذشت. 

  به نظر مي رســد هنوز هــم دل تو با 
پرسپولیس است. این طور نیست؟

ببینید، حضور در پرسپولیس بهترین اتفاق 
بــراي من بود. یک تجربه عالي و بي نظیر و 
همیشه هم افتخار مي کنم پیراهن این تیم 

بزرگ را پوشیدم. 
  با پرسپولیس یك نایب قهرماني لیگ 
قهرمانان آسیا، دو قهرماني در لیگ برتر 
و دو سوپرجام و به عبارتي بهتر چهار 
جام گرفته اي. رفتي باشگاه سراغ جام ها 

هم رفتي؟
واقعاً تمام خاطراتم در باشــگاه زنده شد. 
افتخــار مي کنم من هم جزئي از تاریخ این 
باشــگاه هســتم. این جام هــا و قهرماني 
پرســپولیس حاصــل زحمــات مربیان، 
بازیکنان و هواداران بامعرفت تیم بوده است. 

  اما این فصل پرســپولیس نتوانست به 
عنوان قهرماني برسد؟

پرسپولیس تیمي بزرگ و صاحب سبک در 
فوتبال ایران اســت. پنج ســال قهرماني 
متوالي این تیم در لیگ برتر گویاي خیلي 
چیزهاست. رکوردي که بعید مي دانم حاال 

حاالها هیچ تیمي به این رکورد برسد. 

  تیم ملي یك بازي دوســتانه با كانادا 
پیش  رو دارد. این بازي مي تواند به تیم ما 

كمك كند؟
شــکي وجود ندارد هر تیمي مي خواهد در 
جــام جهاني  آبرومند یا موفق باشــد باید 
بازي هاي تدارکاتي مناسبي داشته باشد. 
کانادا هم به خاطر شباهت با فوتبال تیم ملي 

آمریکا انتخاب شــده و 
امیدوارم بازي خوبي شود. 

همچنین امیدوارم تا شروع 
جام جهاني  قطر بتوانیم باز هم 

بازي هاي تدارکاتي خوبي داشته 
باشیم تا به امید خدا از اعتبار فوتبال 

ایران در این رقابت ها دفاع کنیم. 

داستان مهدوي كیا به كنار  
سن و سال دروازه بان استقالل به المپیك نمي خورد 

مهدي مهدوي کیا اعتقاد فراواني به علیرضا رضایي داشت و مي خواست 
سنگربان استقالل- که یکي از پدیده هاي این فصل رقابت هاي لیگ برتر 
محسوب مي شود- را همراه با ســایر بازیکنان براي حضور در دیدارهاي 
دوستانه مقابل عراق و همچنین رقابت هاي قهرماني آسیا همراه خود ببرد 
اما فرهاد مجیدي با این مسئله در ابتدا مخالفت کرد و ماجرا موجب دلخوري 
مهدوي کیا شــد تا رضایي را همراه با سینا ســعیدي فر را خط بزند و دو 
دروازه بان جدید به اردو فرابخواند. در رابطه با علیرضا رضایي عصر دیروز 
شنیدیم جدا از بحث دلخوري مهدوي کیا، یک مسئله دیگر نیز در رابطه با 
این ســنگربان وجود دارد. این طور که برخي افــراد نزدیک به تیم امید 
مي گویند، شرایط سني علیرضا رضایي به گونه اي بود که اگر تیم ایران به 
رقابت هاي المپیک پاریس صعود مي کرد، این بازیکن نمي توانست تحت 
عنوان یکي از چهره هاي مورد نیاز سرمربي تیم سایر نفرات را همراهي کند 
چون سن و ســالش بزرگ تر از تاریخ تعیین شده براي بازیکناني بود که 
مي توانند در المپیک حاضر شوند و مهدوي کیا در صورت اصرار به استفاده 
از او چاره اي ندارد تا رضایي را تحت عنوان یکي از ســهمیه هاي باالي 23 
سال به المپیک ببرد. هر تیمي که به مسابقات فوتبال المپیک راه پیدا کند، 
مي تواند در صورت تمایل از وجود سه بازیکن باالي 23 سال بهره مند شود.

ابهام در صدور ويزا و پرداخت پول به تیم ملي  
نخســت وزیر کانادا درخصوص وضعیت ویــزاي بازیکنان تیم ملي و 
پرداخت پول به ایران ابهاماتي را مطرح کرد. تیم ملي فوتبال ایران در 
اولین مسابقه دوستانه خود پیش از جام جهاني  2۰22 قطر، قرار است 
1۵ خرداد با تیم ملي کانادا در خاك این کشــور بازي کند. با این حال 
طبق اخبار گفته شده به خاطر مسائل غیر ورزشي این دیدار در آستانه 
لغو قرار گرفته و ممکن است بازیکنان ایران نتوانند ویزاي ورود به کانادا 
را دریافت کنند. این اتفاق با واکنش دوباره نخســت وزیر کشور کانادا 
همراه شد. جاستین ترودو گفت: »من همچنان مي خواهم نگراني  خودم 
را درخصوص این بازي اعالم کنم و معتقدم دیدار با این تیم، ایده  بدي 
اســت. مي توانم به شــما این اطمینان را بدهم که ورزش کانادا هیچ 
بودجــه اي براي این بازي ارائه نکرده اســت. درخصوص اینکه آیا آنها 
مي توانند به خاك کشــور کانادا وارد شوند یا نه، باید گفت تصمیم این 
موضوع با خدمات مرزي اســت. این آژانس به صورت حرفه اي و کاماًل 

مستقل نسبت به این موضوع تصمیم گیري خواهد کرد.« 
ستاره استقالل به کانادا مي رود  

یکي از نزدیکان تیم ملي در مورد امیرحسین حسین  زاده توضیحاتي را به 
همکار ما ارائه داد. این  فرد گفت نام حســین  زاده برخالف آنچه در رسانه 
عنوان شده در لیست مسافران کانادا قرار دارد و این بازیکن به همراه بقیه 
شاگردان اسکوچیچ به کانادا خواهد رفت. البته اینکه سرمربي کروات تیم 
ملي از وجود این بازیکن استفاده کند، بستگي به تصمیم خودش دارد اما 
برخالف لیســتي که در رسانه ها منتشر شده بود نام حسین  زاده در جمع 
مدعویــن به اردوي تیم ملي وجود دارد. او در ادامه گفت: حســین  زاده از 
بازیکنان مورد اعتماد اسکوچیچ است و به عنوان یکي از بازیکنان آینده دار 
فوتبال ایران مي تواند در لیســت مسافران جام جهاني  قرار بگیرد اما سن 
این بازیکن طوري اســت که به رقابت هاي المپیک 2۰24 نمي رسد و به 

همین دلیل آقاي مهدوي کیا قید او را زده است. 
3 نفر توافق كردند  

4 ستاره سرشناس به پرسپولیس نزديك شدند
به نظر می رســد پرســپولیس کار انتقال علیرضــا بیرانوند و مرتضی 
پورعلی گنجی را تمام کرده و هیچ مشکلی در راه پرسپولیسی شدن آنها 
وجود ندارد. به جز این دو ملی پوش، پرســپولیس حداقل چهار بازیکن 
بزرگ دیگر هم می خرد. پرسپولیس با محمد خدابنده لو از ذوب آهن و دو 
بازیکن دیگر هم تمام کرده و گفته می شــود یحیی، زکی پور و سروش 
رفعی را هم می خواهد. پرسپولیس در واقع 7 خرید مهم انجام می دهد و 
طبیعی است که چند نفری هم جدا شوند که شاید یکی از آنها حامد لک 
و دیگری سعید آقایی باشد. خارجی ها هم شانس زیادی برای ماندن در 

تیم گل محمدی ندارند.

شنیدیم یاسین سلماني کاپیتان 
تیم امید کشورمان مورد توجه دو 
تیم پرســپولیس و استقالل قرار 
گرفته است. این هافبک تکنیکي، 
پاســور و گلزن در بازي تیم هاي 
امید ایران و عراق مایه هایي از بازي 
همیشگي خود را نشان داد. عالوه  
بر پایه گذاري تــک گل ایران که 
توسط آریا یوسفي به ثمر رسید دو 
بار توانســت با ضربات از راه دور 
خطرنــاك دروازه عراق را تهدید 

کند. شایعه رقابت پرسپولیس و 
استقالل بر ســر پدیده سپاهان 
درحالي مطرح مي شود که شنیدیم 
او از لیگ هــاي معتبــر اروپایي 
پیشنهاد دارد. هرچند مصدومیت 
نابهنگام در فصل جاري ســتاره 
جوان سپاهان را اذیت کرد اما گفته 
مي شــود از بوندس لیگا پیشنهاد 
جالبي دریافت کرده است. شاگرد 
مهدي مهدوي کیــا در تیم امید 
یکي از اســتعدادهاي ناب فوتبال 

ایران و آسیاســت که بسیار بعید 
مي دانیم  فصل آینده را در کشورمان 
سپري کند. ســلماني که ارتباط 
بســیار خوب و صمیمانه اي هم با 
محرم نویدکیا دارد اگر بخواهد در 
ایران بازي کند قطعاً در ســپاهان 
اصفهــان خواهد ماند امــا به نظر 
مي رســد اگر اتفاق خاصي نیفتد 
کاپیتان تیم امید کشورمان فصل 
آینــده را در بوندس لیگا و فوتبال 

آلمان توپ بزند. 

این روزها همه جا صحبت از امیرحسین 
حسین  زاده پدیده استقالل تهران است. 
حسین  زاده جوان حاال زیر نظر فرهاد 
مجیدي به قــدري پخته و عالي توپ 
مي زند که دیگر نمي توان لقب پدیده را 
به او داد. حســین  زاده که با شــماره 
پیراهن 99 بازي مي کند حاال تبدیل به 
یک ستاره شده است. بازیکني که یک 
گل تماشایي به فوالد خوزستان زد و دو 
گل انفرادي به مس رفسنجان تا نشان 
دهد الیق پوشــیدن پیراهن تیم ملي 

حتــي در جام جهاني  اســت. به نظر 
مي رســد همان طــور کــه مهــدي 
قایدي) ســتاره ســابق اســتقالل( با 
راهنمایي و توصیه هاي فرهاد مجیدي  
تبدیل به یک شــماره 1۰ واقعي شد، 
امیرحسین حسین  زاده نیز در همین 
مسیر قرار گرفته است. در همین ارتباط 
شــنیدیم امیرحسین قرار است فصل 
آینده نیز پیراهن شماره 1۰ استقالل را 
بپوشد. شماره اي که در میان بازیکنان 
فعلي استقالل به نظر مي رسد برازنده 

این جوان مســتعد و بي حاشیه باشد. 
نکته اي که اغلب بازیکنان و نزدیکان 
باشگاه استقالل به آن معترف هستند 
شــناخت فرهاد مجیــدي و نزدیکي 
ســرمربي آبي ها به شاگردانش است. 
سرمربي اســتقالل به خوبي مي داند 
چگونه شــاگردانش را تهییج و از آنان 
بهترین بازي را بگیرد. اهداي پیراهن 
شماره 1۰ مي تواند بهترین پاداش براي 
جواني باشد که تکنیکي ترین بازیکن 

آبي ها در فصل جاري بوده است.

سلماني از بوندس لیگا پیشنهاد دارد
رقابت بیهوده پرسپولیس و استقالل بر سر پديده سپاهان؟!

حسین  زاده شماره 10 استقالل در لیگ 22
ستاره ديگري كه مجیدي رو كرد 
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جشن بقا به تأخیر افتاد 
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دو تیم آلومینیوم و پیکان نیز در ادامه هفته بیست و نهم لیگ برتر در ورزشگاه 
امام خمیني اراك با قضاوت علي باي مقابل هم به میدان رفتند. بازي در نیمه 
اول بیشتر در میانه میدان دنبال شد و هر دو تیم یک موقعیت جدي روي دروازه 
یکدیگر خلق کردند که هیچ کدام گلي دربر نداشت. در واقع سنگربانان دو تیم 
در نیمه اول دو عکس العمل دیدني داشتند تا دروازه تیم خود را بسته نگه دارند.  
در نیمه دوم مهدي رحمتي آهنگ تیمش را هجومي تر کرد و با تعویض هایي 
که داشــت به دنبال 3 امتیاز خانگي این دیدار بود. در دقیقه ۶4 پاس در عمق 
علیرضا نقــي زاده، محمدرضا آزادي را در موقعیت تک به تک با دروازه بان قرار 
داد، این بازیکن که 8 دقیقه از ورودش به زمین نگذشته بود با آرامش توپ را از 
باالي سر فرهاد مجدکرمانشاهي که از دروازه خارج شده بود عبور داده و به گل 
تبدیل کرد اما این گل 14 دقیقه دوام داشــت چراکه پورحمیدي ســنگربان 
آلومینیوم با واکنشي دیدني شوت روي پاي اوکلو را مهار کرد و پیمان رنجبري 
داخل محوطه جریمه آماده بود و روي ریباند با ضربه اي دقیق گل تساوي را به 
ثمر رســاند. این نتیجه تا ســوت پایان باقي ماند تا ســهم دو تیم همسایه در 

میانه هاي جدول در این دیدار کسب یک امتیاز باشد. 

قبل از بازي تراکتور- فجرسپاسي تراکتوري ها به سمت 
صندلي ها و سکوهاي خالي رفتند و به احترام تماشاگراني 
که در ورزشــگاه نبودند دســت زدند! بــازي با برتري 
فجر سپاســي و گل دقیقه 9 امید منصوري روي پاس 
احمد زنده روح شــروع شد اما تراکتور دقیقه 24 با گل 
عبــاس  زاده روي پاس نریمان جهــان و گل دقیقه 39 
نریمان جهان روي پاس عبدا... ناصري کام بک زد و 2- 
یک پیش افتاد. فجر سپاســي و تراکتور از دقیقه ۵۶ با 
اخراج فرزان دانا و هادي محمدي 1۰نفره شــدند و در 
نهایت فجر سپاسي با این شکســت به دسته پایین تر 
سقوط کرد چراکه تنها 17 امتیاز دارد و اگر هفته آخر 
پرســپولیس را هم ببرد به نفت مسجدســلیمان 21 
امتیازي نمي رسد. دیشــب در واقع فقط فجر سپاسي 
سقوط کرد ولي شهرخودرو هنوز شانس دارد که دو بازي 

آخرش را ببرد. 

در ادامه هفته بیست و نهم لیگ برتر دو تیم خوزستاني نفت در مسجدسلیمان به مصاف 
هم رفتند. این دیدار با سوت رضا عادل در ورزشگاه شهید بهنام محمدي برگزار شد، در 
نیمه اول دو تیم بازي متعادلي را به نمایش گذاشتند و این تیم میزبان بود که در دقیقه 
3۰ توسط مهدي هاشمي با یک شوت از پشت محوطه جریمه به گل رسید ولي این گل 
را 12 دقیقه بعد امید حامدي فر روي یک ضربه سر پاسخ داد تا نیمه اول با تساوي یک- یک 

به پایان برسد. 
در نیمه دوم شــاگردان رضا مهاجري که از حمایت هواداران خود برخوردار بودند بهتر 
بازي کردند و در دقیقه ۶3 ارسال زیباي خرم الحسیني در محوطه جریمه به میرجوان رسید 
و او با یک ضربه سر دقیق توپ را وارد دروازه نفت آبادان کرد. بعد از این گل شاگردان منصوریان 
تالش کردند تا نتیجه را عوض کنند و باالخره در دقیقه 93 در حالي که اعضاي تیم میزبان 
در تدارك جشن بقا در لیگ برتر بودند، میثم تهیدست مدافع پیش تاخته نفت آبادان گل 
دوم تیمش و تساوي را به ثمر رساند تا این دیدار پرگل با تساوي به پایان برسد. با این نتیجه 
نفت مسجدســلیمان 21 امتیازي شد و براي بقا در لیگ برتر تنها رقیبي به نام شهرخودرو 
قعر نشین دارد و باید در آخرین دیدار خود پیروز شود یا مساوي کند و یا شهرخودرو در دو 

بازي آخر خود پیروز نشود تا درلیگ برتر بماند.


