ماندن یا نماندن تنها مشکل اسکوچیچ نیست
برای حاشیهسازی علیه مربی کروات ،حتی الزم
نیست خود او در ایران باشد

شروعحواشیقبلازافتتاحیه
وزير ورزش براي افتتاحيهاي كه امروز برگزار
ميشود به قونيه نرفت تا شایعه حضور او در
انتخابات کمیته ملی المپیک قوت بگیرد

بایگانیغیررسمی

هرساعت،یکبحران

18

20

18

در نخستین فصل بازنشستگی جالل،
کسی شماره پیراهن او را برنداشت تا
تحت فشار قرار نگیرد

فوتبال ایران

الكپشت آبی
خرگوش قرمز

سهشــنبه  18مرداد 11 1401محرم  1444سالسیام  شـــماره8561

روز مانده تا
جام جهانی

روز مانده تا
ليگبرتر

برنامه بازی

لیگ برتر ایران  -هفته 1

جمعه  21مرداد 1401

19:00
مس رفسنجان

ملوان

سپاهان

هوادار

19:00

نساجی

پیکان

استقالل
19:30
آلومینیوم
20:00

نفت.م .س
20:30
مس کرمان
شنبه22مرداد1401

ذوب آهن
19:30
پرسپولیس

20:30
صنعت نفت

نمیر چیرو!

در مورد يکي از جذابترين مربيان تاريخ فوتبال ايران که از مرگ قريبالوقوعش خبر داده

تراکتور

20:30

فوالد

گل گهر

لیگ برتر ایران  -هفته 2

پنج شنبه  27مرداد 1401

19:30
استقالل

ملوان

جمعه28مرداد1401

فوالد

پرسپولیس
20:30

استقالل با جذب محبي و چراغ سبز قائدي
به موفقترين تيم نقلوانتقاالت در روزهاي
پاياني تبديل شده اما پرسپوليس كه همان
روزهاي اول تا يكقدمي خط پايان رفته
بود هنوز آن يك قدم را برنداشته است
در حالي كــه فصل نقلوانتقــاالت ليگ برتر
به روزهاي پاياني خود رســيده و مسابقات از
3روز ديگر آغاز خواهد شد ،همچنان چند تيم
درگير جابهجايي بازيكــن و پر كردن آخرين
جاهاي خالي خودشان هستند .البته روزهاي
نقلوانتقاالت طبــق قانون تا 9شــهريورماه
(پايان هفته چهارم) ادامه خواهد داشــت اما
باشــگاههاي بزرگ ترجيح ميدهند تيمهاي
خود را قبل از شــروع رقابتها كامل كنند تا
امتيازات باارزش هفتههاي ابتدايي را بيجهت
از دســت ندهند .در بين تيمهاي مدعي ليگ
برتر ،ظاهرا اســتقالل را بايد موفقترين تيم
روزهاي پاياني دانست چرا كه در اين روزها يك
ستاره جذب كرده و به جذب يك ستاره ديگر
هم اميدوار شده اســت .در عوض پرسپوليس
همچنان بــه دنبال مهاجم اســت و روزهاي
پاياني نقلوانتقــاالت برايش كامال متفاوت با
روزهاي ابتدايي دنبال ميشود.
يورگن هم منتفي شد
عملكرد پرسپوليس در نقلوانتقاالت ،شباهت
عجيبي بــا عملكرد خرگوش در آن مســابقه
معروفش با الكپشت پيدا كرده است! قرمزها
نقلوانتقاالت را خيلي زودتر از همه اســتارت
زدند و در همان روزهاي ابتدايي چندين ستاره
را به جمع خود اضافه كردند .گام آخر براي آنها،
جذب يك مهاجم خارجي بود كه اگر برداشته
ميشد آنها رقابت تابستاني را در همان روزهاي
اول از حريفان برده بودند اما اين گام آخر دقيقا
مثل گام آخر خرگوش برداشــته نشد تا همه
الكپشتها به مرور از پرسپوليس جلو بزنند.
يورگن لوكاديا آخرين مهاجم خارجي بود كه
گفته ميشــد با باشگاه ســرخپوش به توافق
رسيده اما جذب او هم بهخاطر اختالف مالي
منتفي شده است .حاال يحيي مانده و تيمي كه
الاقل در اولين هفته بايد بــا همان مهاجمان
فصل گذشــتهاش بازي كند .شــايد هم اين
اتفاق مانعي بر سر راه پرسپوليس ايجاد نكند.
چه ،فصل گذشته هم كوين يامگا از هفته دوم
به استقالل پيوست و در پايان فصل استقالل
قهرمان شــد و يامگا بهترين گلزن استقالل.
البته در آن ســوي ميدان ،تالش پرسپوليس
براي جذب مهاجم نيــز همچنان ادامه دارد و
قرمزها در جديدترين اقدام خود بعد از نااميد
شدن از جذب يورگن لوكاديا دوباره به سمت
گزينهاي رفتهاند كه هفته گذشته مذاكراتي با
پرسپوليس داشت .آلف مانگا مهاجم 27ساله
برزیلی که در سري Bاين كشور تحت قرارداد
باشــگاه ولتا ردوندا اســت در مذاكرات اوليه
با پرســپوليس به توافقاتي هم رسيده بود اما
ناگهان اين انتقال منتفي شد.
تقال براي وينگرهاي بوشهري
هر چقدر پرســپوليس در هفته گذشته ناكام
بود ،اســتقالليها كامروا بودند و تقريبا هر چه
ميخواستند به دســت آوردند .محمد محبي
كه همه از آمدن او نااميد شده بودند باالخره با
آبيها به توافق رسيد تا يك فصل را با قرارداد
قرضي در اين تيم ســپري كند .البته بالفاصله
بعد از انتشار خبر توافق ،مدير رسانهاي باشگاه
استقالل هشدار داد كه هنوز توافقي انجام نشده
و اين انتقال قطعي نيست .اما رسانهها بياعتنا
به او ،استقاللي شدن محبي را قطعي دانسته و
اعالم كردند ستاره جديد استقالل چهارشنبه
در تمرين اين تيم آفتابي خواهد شد .از طرف
ديگر ،مهدي قائدي كه در روزهاي گذشــته
شايعاتي در خصوص بازگشــتش به استقالل
شــنيده ميشــد براي اين كار اعالم آمادگي
كرد .البته راضي كردن باشــگاه اماراتي براي
اين انتقال ،دردســرهاي زيادي خواهد داشت
اما همين كه خود مهدي به استقالل چشمك
زده مي تواند باعث خوشــحالي هــواداران و
اميدواري مسئوالن باشــگاه باشد .استقالل با
حضور چندين و چنــد مهاجم تا چند روز قبل
نياز مبرمي به جذب وينگر داشــت اما حاال با
ورود محبي و جذب احتمالي يك وينگر ديگر
در اين خصوص نيز مشــكلي احساس نخواهد
كرد .بازيكن موفق اين تيم در فصل گذشــته
يعني اميرحسين حسينزاده نيز هنوز در كش
و قوس انتقال به شارلروا است و پول رضايتنامه
او به حساب استقالل واريز نشده است.
آرش رضاوند؛ بازي ادامه دارد
يكــي از كشــمكشهاي نقلوانتقاالتي كه
هنوز به پايان نرســيده ،حكايت انتقال آرش
رضاوند ميان دو تيم اســتقالل و فوالد است.
فوالديها كه يك نيمفصــل بهطور قرضي از
رضاوند استفاده كردند كامال از او راضي بوده
و مصر به جذب قطعي اين بازيكن هستند .اما
ساپينتو خيال از دست دادن آرش را ندارد و به
باشگاه دستور داده اين بازيكن را به هر قيمتي
حفظ كنند .بازيكني كه پارسال سر نخواستن او
دعوا بود حاال به چهره پرطرفدار نقلوانتقاالت
تبديل شده است! جواد نكونام هنوز از جذب
آرش نااميد نشده و مديران فوالد براي فراهم
كردن خواســتههاي او به دنبال جلب رضايت
باشگاه استقالل هستند.

