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نیمار جدایی 
رونالدو از منچستر 

را کلید می زند؟

براری: به 
 انوشیروانی
 یاعلی گفتم

7وزنهبرداریاروپـــا 6

بعد از شکار دانشگر، 
 سپاهان کاوه رضایی

 را هم می خواهد

w w w . k h a b a r v a r z e s h i . c o m

بیسـت وپنجم سـال  ـ    1401 تیـر   7  سه شـنبه 
تومـان  8000 ـ   8صفحـه  ـ   7168 شـماره 

کاسیانوی گل نزن قرمزپوش می شود؟

خطرحضوردیکارموی
جدیددرپرسپولیس

 شماره ۲۱ 
را می خواهم 

 درخواست صادقــی 
از پرسپولیسی ها:

 رئیس فدراسیون  مشکل بزرگ  تالش خواننده پرسپولیسي براي 
قرمزپوش کردن صادقـي در مصاحبه با خبرورزشی:استقالل و سپاهان

سرنوشت امیر حسین به وریا گره خورد؟

عملیاتویژهبرای
حفظستارهاستقالل  ابراهيم  زاده 

 يك دقيقه هم 
 صادقــی را 

تنها نگذاشت 

 سانتاکالرا 
 برای محبی 
 ۳ ميليون يورو 
می خواهد

با چه زبانی بگويم 
 اسکوچيچ در 

 جام جهانی مربی 
ايران است؟

 حسین زاده: امیدوارم اتفاقات 
خوبی برای من و استقالل بیفتد

نکونام همچنان به دنبال کاپیتان 

 وريا به زودی 
 همه را غافلگير 
می کند 

 شفر: این روزها با 
نوه ام خوش می گذرانم

 با قهرمانی استقالل 
خیلی کیف کردم

مذاکرات نتیجه داد

 حامدی فـر 
 و میرزایـی 
 استقاللی شدند

شرط ویژه یک بازیکن برای 
قرارداد با استقالل 

 اگر به جام جهانی بروم
۲ میلیارد بیشتر می خواهم

مشارکـت فعال 
مخاطبان خبرورزشی 

در نظرسنجی

 توفان زرد 
به استقالل زد وقتی بکام مسير را برای 

فوق ستاره ها باز کرد

بزرگ ترین ستاره های 
تاریخ لیگ MLS آمریکا
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خبرگردی
NEWS BROWSING

توفانزردبهاستقاللزد!
سپاهانکاوهرضاییراهممیخواهد

سرمقاله
E d i t o r i a lفرهاداشراقی

قیمتهابرنمیگردد
بـر خـاف نیکبخت واحـدی معتقدم بهترین شـغل دنیا فوتبالیسـت 
بودن اسـت، به خصوص در ایران که فوتبالیسـت های معمولی )توجه 
کنیـد، معمولی نـه امثال مجتبـی محرمی، مجیـد نامجومطلق، علی 
کریمی و...( راحت می توانند سـالی ۱۵ میلیـارد تومان قرارداد ببندند. 
همیـن چنـد روز قبـل یـک بازیکـن کامًا معمولـی که تیمـش روی 
حفـظ او تردیـد داشـت، بـه یـک تیـم متمـول رفت و برای سـه سـال 
قـرارداد ۵0 میلیاردی بسـت! اگر این پول ها را نابغه هـای فوتبال ایران 
می گرفتنـد حرفـی نبـود امـا ۵0 میلیاردها بـه جیب کسـانی می رود 

که هنر خاصی هم ندارند.
ماجرا خیلی سـاده و تکراری اسـت. باشـگاه ها چون دولتی هسـتند 
پـول بیت المـال را راحت خـرج می کنند و متأسـفانه جایی هـم جوابگو 
نیسـتند. شـک نکنید که اگر مالک باشـگاه می خواسـت از جیب هزینه 
کنـد ۵0 میلیـارد کـه هیـچ، ۵ میلیـارد هـم بـه یـک بازیکـن معمولی 
نمـی داد امـا چون معلوم نیسـت تا کی هسـت و باید جوابگـوی هواداران 
هـم باشـد از ایـن پول ها می دهد تـا به اصطاح بمب بترکانـد! حاال بماند 
کـه یـک زمانی فتـح ا...زاده بـا خرید هاشمی نسـب از پرسـپولیس بمب 

می ترکاند ولی بمب های امروزی ترقه هم نیستند!
بـه طـور حتـم گرانـی فوتبالیسـت ها از ایـن هم که هسـت بیشـتر 
می شـود. اگر امسـال سـقف قرارداد در ظاهر )توجه کنیـد در ظاهر( ۱۲ 
میلیـارد اسـت سـال آینـده 40 میلیارد می شـود و زور هیچ کـس هم به 
مدیـر برنامه هـا نمی رسـد. ایـن روندی اسـت که از سـال ها قبل شـروع 
شـده و مطمئـن باشـید که هـر وقت ماشـین های بی کیفیـت داخلی به 
قیمت ۲0 و 30 میلیون برگشـتند، قیمت فوتبالیسـت های معمولی هم 

به قیمت های ۱0 سال قبل برمی گردد. 

سرنوشتستارهاستقالل
بهوریاگرهمیخورد؟

ساپینتوتحتهرشرایطیحسینزادهرامیخواهد

مشارکتفعالمخاطبانخبرورزشیدرنظرسنجی
حدود 3۲ هزار نفر در نظرسنجی سایت خبرورزشی و در مورد انتقال سعید 
صادقی به پرسپولیس شرکت کردند که از این میان حدود 6۱ درصد عقیده 
داشــتند که پرســپولیس با جذب او جنگ نقل و انتقاالت را برده است. 
روزهای اول این آمار 68 درصد بود اما کم کم تا 6۱ درصد کاهش پیدا کرد 
و حاال 39 درصد از مخاطبان خبرورزشــی عقیده دارند که پرسپولیس با 
وجود جذب صادقی و 6، ۷ ستاره دیگر برنده قطعی نقل و انتقاالت نیست. 

نظرسنجی
SURVEY

تمام شد

یكتیرودونشانجواد؛
نكونامدرصدددلربایيازاستقالليها

وریایكقدمدیگر
بهفوالدنزدیكترشد

جواد نکونام سرمربي تیم فوالد 
خوزستان با اقدامي جالب توجه 
قصــد دارد محبوبیتــش نــزد 
هواداران استقال را بیشتر کند. 
کاپیتان اسبق تیم ملي فوتبال 
کشورمان و تیم استقال همراه با 
دیگر شاگردان امیر قلعه نویي در 
لیگ برتر دوازدهم عنوان قهرماني 
را با تیم آبي پایتخت به دســت  
آورد. نکونام گزینه اول مصطفي 
آجورلو بــراي جایگزیني فرهاد 

مجیــدي در حالي بــا هجمه 
هواداران استقال مواجه شد که 
شاید خودش هم باور نمي کرد تا 
این اندازه نسبت به حضورش در 
رأس کادر فنــي اســتقال بــا 
واکنش هاي منفي مواجه شود. 

نکونام با ســابقه بیشترین 
بازي ملــي براي تیــم فوتبال 
بزرگساالن کشورمان و حضور در 
اللیــگا و همچنیــن گلزني به 
رئال مادریــد جزو ســتاره هاي 

پرفروغ آســمان فوتبال ایران به 
شــمار مي رود. او بارهــا درباره 
اســتقالي بودنــش از دوران 
کودکي حــرف زده امــا هنوز 
محبوبیت قابل مقایسه اي با امثال 
مجیــدي یــا منصوریــان نزد 

هواداران استقال ندارد. 
حال و با انتشار خبر تمایل 
فوالد بــه جذب وریــا غفوري، 
عده اي چنین برداشت مي کنند 
که نکونام با ارائه این پیشنهاد به 

هم تیمي ســابقش در تیم ملي 
قصــد دارد از این طریق او جاي 
خود را در دل طرفداران استقال 
باز کند تا شــاید اگــر در آینده 
خواســت هدایت این تیم را به 
دست بگیرد برخاف امسال، با 

اقبال بیشتري مواجه شود. 
وریا غفــوري کاپیتان تیم 
استقال از جمله محبوب ترین 
ســتاره هاي آبي است و نکونام با 
قرار دادن اســم او در فهرســت 
اســامي بازیکنان مورد نظرش 

براي فصل آینده 
جناح راست تیمش 

- که فصل گذشــته 
صالــح حرداني را در آن 

پست داشت و او به استقال 
رفت - را نیز تقویت مي کند. 

حامدیفرومیرزاییاستقاللیشدند 
استقالی ها دیشب با امید حامدی فر و رضا میرزایی مذاکره کردند و با این 
دو نفر به توافق رســیدند. قرار اســت امروز قرارداد رسمی آنها با باشگاه 

استقال امضا شود. 
غفوریجداییازاستقاللرارسمیمیکند 

دیشب که روزنامه برای چاپ آماده می شد شنیدیم وریا غفوری قصد دارد 
جدایی خود از اســتقال را رســماً اعام کرده و یک سری از مسائل را هم 
عنوان کند. تا دیشب هنوز باشگاه استقال تماسی برای تمدید قرارداد با 

این بازیکن نگرفته بود. 
گلمحمدی:مهاجمجدیدرامعرفیمیکنم 

بعد از کم شدن شانس حضور منشا در پرسپولیس، حاال قرمزها منتظر ورود 
کاسیانو دیاز هستند و البته گل محمدی هم به باشگاه گفته تا چند روز آینده 
نام یک مهاجم دیگر را اعام می کند تا مســئوالن پرسپولیس با او مذاکره 
کنند. پرسپولیسی ها اگر دو مهاجم بگیرند پرونده نقل و انتقاالت را می بندند 
و تمرینات شــان را شروع می کنند. آنها بیش از سه هفته جلوتر از تیم های 
استقال و سپاهان هستند و مشکل خاصی هم برای شروع تمرینات ندارند. 

دعوتاز۵بازیكنجدید 
بهجاياعتصابکنندگاندرتیمملي! 

مریم آزمون سرمربي تیم ملي بانوان با دعوت از 3۱ بازیکن به اردوی تیم 
ملي خبر از تشکیل اردو براي اعزام تیم ملي به مسابقات کافا تاجیکستان 
داد. برخي از بازیکنان تیم ملي به بهانه هاي مختلف حاضر به شــرکت در 
اردوی تیم ملي نشدند و اعتصاب کردند. گویا مسئوالن فدراسیون و تیم 
ملي هم این اعتصاب را پیش بیني و تنها یک روز مانده به برگزاري اردو از 
۵ بازیکن دیگر براي حضور در اردوی آماده سازي دعوت کردند. ۵ بازیکن 
جدید دعوت شده به اردوی تیم ملي به شرح زیر هستند: فاطمه عزیزي، 

زهره جالي، سمیرا محمدپور، رها یزداني و مریم رهیده. 
عجیبولیواقعی 

قراربودساپینتوسرمربیسپاهانشود
سه هفته پیش همین وقت ها قرار بود ساپینتو سرمربی سپاهان شود و خوزه 
مورایس سکان هدایت استقال را در دست بگیرد اما ناگهان بازی عوض شد 
و آقایان تصمیم گیر با یک جابه جایی کوچک! ساپینتو را برای استقال انتخاب 
کردند و مورایس را برای سپاهان! این حکایت ما را یاد یکی از مدیران عامل 
ســابق اســتقال انداخت که خودش می گفت قرار بود مــن مدیرعامل 
پرسپولیس شوم اما دقیقه 90 برنامه عوض شد و مدیرعامل استقال شدم.

وینفــرد شــفر این روزهــا دور از 
هیاهوي مربیگري زندگي مي کند و 
اتفاقات فوتبال جهان را تحت عنوان 
یک مخاطب مد نظر قرار مي دهد. 
ســرمربي اسبق اســتقال طي 
روزهاي گذشــته با تعــدادي از 
شاگردان قدیمي خود در این تیم 
صحبت کرده و ضمن ابراز شادماني 
مجــدد از قهرماني اســتقال در 
رقابت هاي لیگ برتر، از آرامشي که 
خودش دارد هم به شــدت تعریف 

کرده است. 
کیف کردن به خاطر 

قهرماني 
شفر در گفت وگو با شاگردانش به 
این مسئله تأکید ویژه اي مي کرد که 

از قهرمان شــدن استقال خیلي 
خوشحال شــد و کیف کرد چون 
هــواداران ایــن تیم را بــه خوبي 
مي شناســد و با توجه به ســابقه 
حضورش در تهران، مي داند بردن 
جام قهرمانی لیگ برتر چقدر براي 
اســتقالي ها ارزشمند بوده است. 
شفر همچنین ابراز امیدواري کرد 
که این تیم بتواند فصل آینده هم از 

عنوان قهرماني خود دفاع کند. 
خوشگذراني همراه با نوه 

اما سرمربي اســبق استقال این 
روزها چه کار مي کند؟ وینفرد شفر 
به شــاگردانش در ایران گفته که 
اغلب اوقات مشغول خوشگذراني با 
نوه دختري  اش اســت که بخش 

زیادي از وقت او را در طول شــبانه 
روز پر مي کند. البته پیگیري اخبار 
مربوط به فوتبــال جهان از طریق 
رسانه ها و دیدن بازي هاي رسمي و 
دوستانه هم بخش دیگري از زمان 
او طي چند ماه اخیر را پر کرده است. 

زندگي در مرز سوئیس 
منزل مســکوني وینفرد شفر در 
حوالي مرز آلمان با سوئیس است و 
مناظر طبیعي بسیار چشم نوازي در 
اطراف آن وجود دارد. شــفر تقریباً 
همه روزه در اطراف منزلش همراه 
با نــوه خود قدم مي زند و از زندگي 

لذت مي برد. 
تفسیر جام جهاني  

وینفرد شفر هنوز به طور کامل خود 

را بازنشســته نکرده ولــي فعًا 
فعالیتــي به عنوان ســرمربي در 
فوتبال جهان نــدارد. به احتمال 
فراوان تعدادي از رقابت هاي جام 
جهاني  را براي یک شبکه تلویزیوني 
تفسیر مي کند و البته شایعاتي نیز 
مطرح اســت که پس از آغاز لیگ 
حرفه اي امارات، به عنوان مفسر با 
یکــي از کانال هاي تلویزیوني این 
کشور همکاري خواهد کرد. شفر به 
واسطه سال ها زندگي در امارات و 
قطــر کامًا بــا شــرایط فوتبال 
باشگاهي کشورهاي حوزه خلیج 
فارس آشــنایي دارد و این طور که 
مي گویند، هنوز یک واحد آپارتمان 

هم در دبي دارد.

استقال آنقدر در نقل و انتقاالت تعلل کرد که پرسپولیس تیمش را بست 
و سپاهان هم وارد بازار شد! سپاهانی ها عاوه بر جذب محمد دانشگر با 
یکی، دو استقالی دیگر هم مذاکره کردند و دیشب خبر رسید که یکی 
از گزینه های مهم استقال یعنی کاوه رضایی را هم می خواهند. سپاهان 
قبًا با میاد زکی پور که سابقه حضور در استقال را دارد، بسته بود و با 
نژادمهدی )که او هم مورد توجه استقال بود( تمدید کرد. در یک کام 
باید گفت توفان زرد اصفهان به اســتقال زده و حاال کار برای آبی ها که 
معلوم نیســت چه کسی برای شــان بازیکن انتخاب می کند به مراتب 

سخت تر از قبل شده است. 

امیرحســین حســین زاده بعد از 
برگزاری جلسه با مسئوالن باشگاه 
استقال به آنها گفت فکرهایش را 
می کند و جــواب می دهد. گفته 
می شود او از شارلوای بلژیک یک 
پیشــنهاد دارد ولی استقال هم 
حاضر شــده مبلغ قرارداد ستاره 
فصل گذشته خود را 3 برابر کند! 
البته قرارداد پارسال حسین زاده باال 
نبود و با توجه به درخششــی که 
داشــت عجیب نیســت که مبلغ 
قراردادش افزایش فاحشی داشته 
باشد اما جالب است بدانید که مدیر 
برنامه های او و وریا غفوری یک نفر 

اســت و حاال خیلی ها می گویند 
سرنوشت حسین زاده به کاپیتان 
آبی ها )که به جدایــی و رفتن به 
فوالد نزدیک تر شده( گره خورده 
است. ساپینتو که فیلم چند بازی 
اســتقال را دیده، تأکید خاصی 
روی حفظ حسین زاده دارد و بعد 
از جدایی دانشــگر، اگر او هم برود 
حتماً عصبی می شود. با این حال 
اســتقالی ها خیلی  امیدوارند که 
حســین زاده در استقال ماندنی 
شــود و حداقل یک فصل دیگر در 
این تیم بــازی کند، حتی اگر وریا 

رسماً از استقال جدا شود. 

یکـي از پدیده هـاي چند فصل 
اخیـر فوتبـال ایـران یاسـین 
سـلماني هافبـک تیـم فوتبال 

سپاهان بود. 
یاسـین کـه کاپیتـان تیم 
امید هم محسـوب مي شود، در 
بیسـت ویکم  لیـگ  پایـان 
بازیکن آزاد شـد و هنوز تکلیف 
آینـده ایـن بازیکـن مشـخص 
نیسـت. سـلماني کـه خـود 
سـوداي لژیونـر شـدن دارد، بـا 
چند پیشـنهاد اروپایـي مواجه 
شـده ولـي این پیشـنهادات به 
لحـاظ مالـي خیلـي جالـب 
توجـه نیسـت. در ایـران هـم 
سـپاهان بـه شـدت بـه دنبـال 
سـتاره  بـا  قـرارداد  تمدیـد 

تیمش است. 

بـه غیـر از سـپاهان هـم 
مشـتري  دیگـر  اسـتقال 
کاپیتـان تیم امید اسـت و طي 
روزهاي گذشـته مذاکراتي را با 
ایـن بازیکـن انجام داده اسـت. 
بعد از جذب شـهباززاده توسط 
اسـتقال و پیوستن دانشگر به 
سـپاهان، جنگ دو تیم در نقل 
و انتقاالت وارد فاز تازه اي شـده 
و ایـن بار دو تیم براي به دسـت 
تـاش  سـلماني  آوردن 
مي کنند. آن طور که مشـخص 
اسـت، سـلماني بیـن دو راهي 
سـپاهان و استقال قرار گرفته 
و قـرار اسـت طـي چنـد روز 
آینـده تکلیـف ایـن بازیکـن 
بـراي فصـل آینـده مشـخص 

شود. 

پرسپولیسـی ها مهاجمـی بـه نام 
کاسـیانو را زیر نظـر گرفته اند تا او 
را اوایـل هفتـه آینـده بـه تهـران 
بکشـانند امـا بررسـی کارنامـه او 
نشـان می دهـد کـه اصـًا مهاجم 
گلزنی نیست و آمار ضعیفی دارد. 

کاسـیانو در اکثر تیم هایی که 
بـوده از یـک هافبـک میانـی هـم 
کمتـر گل زده و معلـوم  نیسـت 
گل محمـدی بـر چـه اساسـی و با 
کـدام متـر و معیـار می خواهـد 
چنیـن بازیکنـی را بخـرد؟ آیـا او 

شـخصاً فیلم بازی های کاسیانو را 
دیـده؟ آیا پای ایجنت هـا در میان 
اسـت؟ کاسـیانو بـا آن سـابقه بـد 
گلزنـی چطور می خواهد مشـکل 
پرسـپولیس را در خـط حملـه 
در  او  کنـد؟  برطـرف 
خوشـبینانه ترین حالـت ممکـن 
مهاجمـی در حد تمیروف اسـت و 
هـم  حالـت  بدبینانه تریـن  در 
مهاجـم  جدیـد،  دی کارمـوی 
برزیلـی معروفـی کـه هر چـه بود 

فوتبالیست نبود!

جدایي محمد دانشگر و نامشخص 
بودن وضعیت عارف غامي و روزبه 
چشــمي موجب دســتپاچگي 
مسئوالن باشــگاه استقال شده 
است چون اگر با همین فرمان جلو 
بروند ســاختار دفاعي آنها دچار 
مشکات بسیار زیادي خواهد شد. 
فرامــوش نکنیم هنوز نمي توان با 
قاطعیــت گفت محمدحســین 
مرادمنــد و ســیاوش یزداني باز 
مي گردند به همین خاطر مدیران 
استقال دوباره براي رافائل سیلوا 

پیغام فرســتاده اند و پیشــنهاد 
جدیدي به مدافع برزیلي فصل قبل 
خود ارائه کرده اند. آنها مبلغ مورد 
نظر شان را افزایش داده و از سیلوا 
هم خواسته اند انتظارات مالي  اش را 
یک مقدار پایین تر بیاورد تا دو طرف 
بر سر یک قیمت با هم توافق کنند 
و این مدافع برزیلي فصل آینده هم 
در اســتقال ماندگار شود. البته 
رافائل تا عصر دیروز هیچ پاســخ 
مثبتي در این رابطه به استقالي ها 

نداده بود. 

جدایي محمد دانشگر از استقال 
بازتاب رســانه اي فراواني داشت و 
بدیهي است بازیکنان این تیم هم 
پیرامون آن بــا یکدیگر صحبت 
کنند. استقالي ها دیروز در خال 
گفت وگوهاي خود هنگام برگزاري 
تمرینات چند نفره در ورزشــگاه 
انقاب نکتــه مهمــي را مطرح 
مي کردنــد و مدعي بودند محمد 
دانشگر مي دانســت فصل آینده 

شرایط براي حضور در ترکیب ثابت 
استقال چندان مساعد نیست و 
اگر مرادمند و یزداني بازگردند، او 
نیمکت نشین مي شود، به همین 
خاطــر بافاصلــه از پیشــنهاد 
سپاهاني ها استقبال کرد تا هم در 
ماه هــاي منتهي به جــام جهاني  
فرصت بیشتري براي عرض اندام 
داشته باشد و هم اینکه پول بسیار 

خوبي به جیب بزند.

باقهرمانياستقاللخیليکیفکردم
شفر:اینروزهابانوهامخوشميگذرانم

خطرحضور»دیکارمویجدید«
بیخگوشپرسپولیس!

آقایگلمحمدی!مراقبباش
تخفیفبده

وقراردادتراتمدیدکن

تكاپووپیشنهادجدیداستقالليهابهرافائل

کاپیتانتیمامید
دردوراهياستقاللوسپاهان

دانشگررفتچونميدانست
بازيبهاونميرسد!

ادعايعجیبوغریبچندبازیكناستقالل
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