
ساپینتو، کلید 
انتقال محبی؟

استقالل برای جذب محمد محبی به توافق 
با باشگاه سانتاکالرا نزدیک شده است

استقالل در حالی فعالیت خودش را در بازار نقل 
و انتقاالت ادامه می دهد کــه یکی از هدف های 
مهم این باشــگاه، جذب محمد محبی بازیکن 
ایرانی باشگاه ســانتاکالرای پرتغال است. او بعد 
از 2ســال بازی در اروپا حاال بی میل نیست که 
برای نزدیک شــدن دوباره به پیراهن تیم ملی 
بازگشتی حتی به مدت یک فصل به فوتبال ایران 
داشــته باشــد. محبی هم اکنون در اردوی تیم 
سانتاکالراست ولی این احتمال وجود دارد که در 
روزهای آینده به ایران برگردد و پیراهن یکی از 
تیم های حاضر در لیگ برتر را به تن کند. تیم های 
استقالل، پرسپولیس، فوالد، گل گهر و سپاهان 
برای در اختیار گرفتن محمد محبی با سانتاکالرا 
نامه نــگاری کرده اند اما به نظر می رســد تمایل 
استقالل و ســپاهان برای در اختیار گرفتن این 

بازیکن ایرانی بیشتر است.

   عزم جدی استقالل
آخرین اخبار اما حاکی از آن اســت که باشــگاه 
استقالل با جدایی احتمالی امیرحسین حسین زاده 
و نیاز مبرم به جذب یک وینگر، عزمی جدی برای 
جذب محبی دارد. البته یکی از مسئوالن باشگاه 
سپاهان به خبرنگار همشهری خبر داد که آنها هم 
به طور جدی در حال مذاکره با محبی هســتند. 
با این حال می گویند مدیران استقالل که تحت 
فشار هواداران هستند، اکثر شروط انتقال محبی 
را پذیرفته اند و حاضرند قرارداد قرضی این بازیکن 
را امضا کنند که احتماال این انتقال تا هفته آینده 
نهایی خواهد شد. اســتقالل از انتقال احتمالی 
حسین زاده به شارلوا 250هزار دالر درآمد کسب 
خواهد کــرد و این پول می توانــد صرف گرفتن 
رضایتنامه قرضی محمد محبی شــود تا آبی ها 
در پست وینگر تقویت شــوند. از طرفی ساپینتو 
سرمربی استقالل هم چند روز پیش در صحبتی 
که با باشگاه ســانتاکالرا داشــت، با ارتباط های 
خودش تالش کرد این انتقال به سرعت انجام شود 
و ظاهرا اگر توافقات نهایی حاصل شود، استقالل 
با پرداخت 300هــزار دالر به صورت قرضی این 
بازیکن را جذب خواهد کرد. البته احتمال خرید 
قطعی این بازیکن هم وجــود دارد ولی مدیران 
استقالل از باشــگاه پرتغالی درخواست کرده اند 

مبلغ جذب محبی در 3قسط پرداخت شود.

   غالمی زمان خواست
استقالل بعد از توافق با رافائل سیلوا قدم محکمی 
برای حفظ استحکام خط دفاعی اش برداشت و 
حاال آنها درصدد حفظ عارف غالمی هستند. با این 
حال غالمی تمایل به بازی در خارج از ایران دارد. 
در این زمینه روزنامه العرب خبر داد که باشگاه 
العربی به دنبال جذب بهترین بازیکنان خارجی 
است و عارف غالمی مدافع ایرانی مورد توجه این 
باشگاه قرار گرفته است. غالمی از استقالل چند 
روز زمان خواسته تا پاسخ نهایی را به این باشگاه 

بدهد ولی احتمال جدایی او وجود دارد.

بهانه جدید رسید
امیر قلعه نویی همچنان پرافتخارترین سرمربی 
تاریخ لیگ برتر ایران اســت، اگرچه 9ســال از 
آخرین جامی که او برده می گذرد. امیر که یک 
دوره پشت سر هم موفق می شد، در این سال ها 
به خاطر ناکامی هایش فشارهای زیادی را تحمل 
کرده. همین مسئله هم او را بهانه جوتر از همیشه 
کرده است. در این مدت مصاحبه های فرافکنانه 
زیادی از قول قلعه نویی منتشر شده که شاید اوج 
آنها مربوط به داستان های کسر امتیاز از گل گهر 
در فصل گذشته بود. پارسال به دلیل استفاده از 
یک بازیکن غیرمجاز به اســم باگناما 7امتیاز از 
گل گهر کم شد. البته که این ضربه بزرگی به تیم 
بود و کسی نمی  تواند آن را کتمان کند اما فارغ از 
گناهکار بودن یا نبودن تیم سیرجانی، قلعه نویی 
بارها و بارها به آن مسئله اشــاره کرد؛ اشاراتی 
مبالغه آمیز که به صورت تصاعدی ضرر گل گهر را 
باالتر می برد. امیر اوایل می گفت به جای 7امتیاز، 
در واقع از تیمش 10امتیاز کسر شده است، بعد 
شــد 15، بعد 20 و حاال هم می گوید 25امتیاز 

زیان گل گهر از آن اتفاق بوده است!
در همین مصاحبه آخر امــا، امیرخان باب یک 
بهانه جدید را هم باز کرد که انتظار می رود فصل 
آینده به ترجیع بند مصاحبه های او تبدیل شود. 
قلعه نویی می گوید: »شــما دیدید که امســال 
گل گهر را مثل گوشــت قربانی وسط گذاشتند 
و افتادنــد روی تیم ما. همــه بازیکن هایی که 
می خواســتند را بردند، ولی باز هم مهم نیست. 
بعضی از بازیکن ها هم معرفتی با ما امضا کردند که 
از آنها ممنون هستم.« خب البته گل گهر بهترین 
پاسور لیگ یعنی سعید صادقی را از دست داد 
که فقدان بزرگی اســت، جدایی میالد زکی پور 
اما نباید »فاجعه« تلقی شود. محمد خانزاده را 
هم که اساسا خود امیر بازی نمی داد و او با طعنه 
به کادرفنی تیم سیرجانی جدا شد. در مجموع 
به نظر می رسد بهانه های قلعه نویی هنگام ناکامی 
به روزرسانی شده و اگر خدا بخواهد فصل آینده 
به جای جمالت کلیشه ای در مورد کسر امتیاز، 

شنونده مباحث نقل وانتقاالتی خواهیم بود!

سوژه روز
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مراودات حداکثری فوتبال ایران و پرتغال؛ 
صادرات بازیکن و واردات مربی امسال به 

اوج خودش رسیده است

با لهجه پرتغالی

 روز مانده تا 
جام جهانی

 روز مانده تا 
لیگ برتر

لیگ ملت های والیبال

ایران

ایتالیا
16:30

پنج شنبه  16 تیر 1401

ایران

اسلوونی
19:30

جمعه  17 تیر 1401

صربستان

ایران
19:30

شنبه  18 تیر 1401

ولز

ایران
13:30

ایران 

آمریکا
22:30

جمعه 4 آذر 1401

سه شنبه 8 آذر 1401

دوشنبه 30 آبان 1401
B جام جهانی- گروه

انگلیس

ایران
16:30

سنگال

هلند
13:30

دوشنبه 30 آبان 1401
جام  جهانی- افتتاحیه

برنامه بازی

گزارش

مسعود شجاعی، کاپیتان سابق تیم ملی در 
گفت وگو با همشهری به تعیین سقف قرارداد  برای 
فوتبالیست ها واکنش نشان داده است

باز هم همبازی شدن مسی و رونالدو یا 
نیمار و رونالدو به سوژه ای جذاب برای 

رسانه ها تبدیل شده اما بعید است عملی شود

رؤیایی نشدنی
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صعود سخت شد
ایران بازی آخر پنجره سوم را از سوریه برد، اما 

2شکست این تیم مقابل قزاقستان صعود تیم ملی 
بسکتبال را به جام جهانی با اما و اگر روبه رو کرده 
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رامين رضاييان؛ بازيکني که حواشي متعدد، 
درجازدن در فوتبال قطر و زندگي اينستاگرامي روي 
توانايي هاي انکارنشدني فوتبالش سايه انداخت

 گل  به  خودی
گل نیست!

 مشاغل دیگر
 سقف دارند؟


