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استارت
برای انتقام
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی مقابل
سوریه در کاپ آسیا میخواهد فردا
2شکست مقابل قزاقستان را جبران کند

خبرنگار

مشکالتپرتغالی

19

ستاره

امیرحسین اعظمی

استقالل

آبیها برای جذب محمد محبی
با سانتاکالرا به توافق رسیده بودند اما
تغییر مالک باشگاه پرتغالی روند این انتقال
را متوقف کرده است
درحالیکــه تمرینات اســتقالل چند روزی
اســت در تهران پیگیری میشــود ،مدیران
این باشــگاه همچنان در تالش برای جذب
چند بازیکن جدید هســتند .محمد محبی،
هافبک تیم فوتبال سانتاکالرای پرتغال یکی
از هدفهای مهم مدیران اســتقالل در فصل
نقلوانتقاالت اســت .برخی مســئوالن این
باشگاه هفته گذشته اعالم کردند که با محبی
به توافق رســیدهاند ولی بعضی مسائل باعث
شــده که هنوز این انتقال جنبه رسمی پیدا
نکند .ادعای استقالل در مورد توافق شخصی
با محبی درست است چون مدیران این باشگاه
از لحاظ مالی و بندهای قــرارداد با محبی به
توافق رسیدهاند اما برخی مسائل در مذاکرات
باشگاه استقالل با باشــگاه پرتغالی هنوز به
نتیجه نهایی نرســیده اســت .خبر بد برای
استقالل این است که مالک باشگاه سانتاکالرا
تغییر کرده و همین موضوع روند جذب محبی
را به تأخیر انداخته است .این در حالی است
که مدیران اســتقالل با مالک قبلی به توافق
رســیده بودند تا محبــی را بهصورت قرضی
به خدمت بگیرند .بهنظر میرسد تا چند روز
آینده وضعیت این بازیکن بــرای حضور در
استقالل بهصورت کامل مشخص شود.
بازگشت جاللی و صادقی
ابوالفضل جاللی و امیرعلی صادقی 2بازیکن
فصل گذشته اســتقالل که در ابتدای لیگ
بیستویکم از سایپا به جمع آبیها ملحق شده
بودند ،طی روزهای گذشــته بسیار خبرساز
شدند .باشگاه استقالل که فصل پیش در ازای
پرداخت مبلغی رضایتنامه این دو بازیکن را
گرفته بود ،باید تا آخر خردادماه قســط دوم
مبلغ را به نارنجیپوشــان پرداخت میکرد
که این اتفاق بهدلیل برخی مشکالت صورت
نگرفته بود .به این ترتیب جاللی و صادقی که
براساس توافقنامه بازیکن ســایپا محسوب
میشدند ،طی روزهای گذشته در تمرینات
استقالل حضور پیدا نکردند.
مدیران استقالل و ســایپا برای تفاهم جدید،
جلساتی را برگزار کردند اما در ادامه مدیرعامل
باشگاه ســایپا تغییر کرد تا جلسات جدیدی
میان دو طرف شــکل بگیرد .در نهایت ظهر
دیروز هم جلســهای میــان مصطفی آجورلو
مدیرعامل اســتقالل و مهدی حســینیپور
همتای او در باشگاه سایپا برگزار شد و دو طرف
به توافق رســیدند .با توافق انجامشده میان
مدیران استقالل و ســایپا ،ابوالفضل جاللی
و امیرعلی صادقی دوباره به عضویت باشــگاه
آبیپوش پایتخــت درآمدند و در فصل جدید
لیگ برتر نیز استقالل را همراهی خواهند کرد.
کاوه باید تست بدهد
عدمبازگشــت کاوه رضایی به ایــران باعث
شــدهکه خبرهای مختلفی درباره احتمال
عدمحضور این بازیکن در اســتقالل شنیده
شــود .با این حال مهاجم پیشین آبیپوشان
تهرانی به مدیران این باشــگاه پیغام داده که
ظرف یکی دو روز آینــده به ایران برمیگردد
تا مراحــل رســمی و پایانی حضــورش در
استقالل انجام شــود .بعد از پیوستن پیمان
بابایی به استقالل ،خبرهایی در مورد احتمال
منتفیشدن حضور رضایی در این تیم مطرح
شد ،ولی استقاللیها بابایی را برای استفاده در
پست وینگر جذب کردند و رضایی قرار است
بهعنوان مهاجم نوک بازی کند .البته رضایی
با توجه به مصدومیت فصل گذشته ،باید برای
عقد قرارداد با استقالل تستهای پزشکی در
ایفمارک را با موفقیت پشت سر بگذارد.

سوژه روز

روز مانده تا
اللیگا

روز مانده تا
سری آ

واقعا
همه را الزم داری؟
ترافیک عجیب و بحثبرانگیز در خط
هافبک استقالل
پرسپولیس و اســتقالل رویههای عجیبی در
نقلوانتقاالت داشتهاند؛ هر قدر سرخها هافبک
خریدهانــد و مهاجــم ندارند ،آبیهــا مهاجم
خریدهاند و بدون هافبک ماندهاند .برخی هم در
فضای مجازی به شوخی میگویند خوب است
پرسپولیس و استقالل چند بازیکن خود را در
خط میانی و حمله جابهجا کنند تا هم باالنس
شوند و هم در مقابل سایر مدعیان مثل سپاهان
و فوالد شــرایط بهتری پیدا کنند! فارغ از این
مزاحها ،وضعیتی که در خط حمله اســتقالل
بهوجــود آمده بســیار
ادامه در
صفحه18
عجیــب اســت .بهنظر
میرسد مسئوالن این باشگاه همینطور با چشم
بسته هر چه میتوانستند فوروارد خریدند.

