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شایعه جدید در ترکیه

انتقالقرضیجهانبخش
بهفنرباغچه

بحــث جدایــی علیرضــا جهانبخــش از برایتــون و حضــور او
در باشــگاهی جدیــد بــه یکــی از ســوژههای نقــل و انتقاالتــی
فوتبــال اروپــا بــدل شــده .علیرضــا کــه ســه فصــل دیگــر بــا
برایتــون قــرارداد دارد ،در برنامههــای گراهــام پاتــر جایــی
نــدارد و بــه همیــن دلیــل بایــد تیــم جدیــد خــود را انتخــاب
کنــد .بعــد از اینکــه اخبــاری دربــاره پیشــنهاد آژاکــس بــرای
جــذب جهانبخــش شــنیده شــد ،حــاال فاناتیــک ترکیــه ،ادعــای
غافلگیرکننــدهای را مطــرح کــرده اســت« :شــایعه جدیــدی
در فنرباغچــه مطــرح شــده کــه آن هــم اقــدام بــرای انتقــال
علیرضــا جهانبخــش ،ملیپــوش ایرانــی تیــم برایتــون
انگلیــس اســت ».بــر اســاس ایــن گــزارش ،تیــم فنرباغچــه
ترکیــه بــا توجــه بــه قــرارداد بلندمــدت علیرضــا جهانبخــش بــا
برایتــون و قیمــت بــاالی ایــن بازیکــن پیشــنهاد انتقــال قرضــی
را بــه تیــم انگلیســی داده اســت .جهانبخــش در صــورت
انتقــال بــه فنرباغچــه ،بــا اللهیــار صیادمنــش ،مهاجــم ایرانــی
و ســابق اســتقالل همبــازی خواهــد شــد.

شارلروا کاوه را قطعی نمیخرد
هــواداران شــارلروا انتظــار بازگشــت کاوه رضایــی را داشــتند
و ایــن خبــر ســرانجام یکــی دو روز قبــل بــه صــورت رســمی
در ســطح رســانهها منتشــر شــد .بنابرایــن کاوه یــک فصــل
دیگــر هــم میتوانــد بــرای شــارلروا در لیــگ برتــر بلژیــک و
لیــگ اروپــا بــازی کنــد .ایــن انتقــال قرضــی بازتــاب بســیاری
در رســانههای بلژیکــی داشــت .ســایت  DHHنوشــت« :او
بازگشــت .در صبــح جمعــه شــارلروا از طریــق فضــای مجــازی
خبــر شــوقانگیز بازگشــت ســتاره محبــوب هــواداران را اعــام
کــرد .رضایــی توســط بــروژ بــه شــارلروا قــرض داده شــد ،بــدون
آنکــه اولویتــی در خریــد پایــان فصــل قائــل شــود».
ســایت  FANSDOORنیــز در ایــن بــاره نوشــت« :کاوه رضایــی
فصــل آینــده بازهــم پیراهــن شــارلروا را بــه تــن خواهــد کــرد.
باشــگاه بــروژ فــوروارد  28ســاله ایرانــی را قــرض داد .رضایــی و
شــارلروا ،ارتبــاط تنگاتنــگ خــوب و خانوادگــی پیــدا کردهانــد.
زیــرا وی در نخســتین دوره حضــورش در ایــن تیــم در 43
بــازی لیــگ  19گل زد .بعــد باشــگاه بــروژ بابتــش  5میلیــون
یــورو روی میزگذاشــت و رکــوردی در زمینــه خریــد در تاریــخ
خــود خلــق کــرد .البتــه در دوره حضــور در تیــم بــروژ ،رضایــی
بازیکــن ســابق نبــود و بــه همیــن خاطــر فصــل قبــل بــه شــارلروا
قــرض داده شــد .در ایــن مقطــع بــود کــه وی باردیگــر همــان
بازیکــن مطــرح ســابق شــد .زیــرا در  25بــازی  14گل زد».
ســایت KRANTنیــز بــه درج خبــر انتقــال قرضــی رضایــی بــه
تیــم شــارلروا پرداخــت و از آن بــه عنــوان اتفاقــی خــوش در
نقــل و انتقــاالت تیــم شــارلروا یــاد کــرد .رضایــی کــه نخســتین
حضــورش را در فوتبــال بلژیــک بــا شــارلروا تجربــه کــرده
بــود پــس از درخشــش در ایــن تیــم بــه بــروژ پیوســت .اکنــون
مهاجــم ایرانــی بــرای دومیــن فصــل متوالــی بــرای شــارلروا و
بــه صــورت قرضــی بــازی میکنــد .هرچنــد شــارلروا بــاز هــم
طبــق مفــاد قــراردادش امــکان خریــد قطعــی رضایــی را در
پایــان فصــل نخواهــد داشــت.

مدیر المعیذر :پوالدی قدرت ما
را بیشتر میکند
چهار هفته از رقابتهای لیگ دسته دوم قطر باقی مانده و
معیذر با  23امتیاز و تفاضل گل کمتر نسبت به المریخیه در
مکان سوم جدول حضور دارد و میتواند به صعود امیدوار
باشد .احمد علی ،مدیر باشگاه المعیذر در این خصوص
گفت« :ما طبق برنامههای کادر فنی پیش رفتیم و آماده
آغاز مسابقات هستیم .میخواهیم شانس خودمان را
برای صعود حفظ کنیم و بازیهای سرنوشتسازی در
پیش داریم .تیم را با جذب مهرداد پوالدی ،بازیکن سابق
الخریطیات و الشحانیه تکمیل کردیم که جانشین اولیویرای
برزیلی شده است .مهرداد قدرت مضاعفی به تیم ما
میدهد ،به ویژه در این شرایط خاص .چرا که توانایی بازی در
چند پست را دارد و امیدواریم بتوانیم از او به خوبی استفاده
کنیم و در اولین بازی برابر المسیمیر موفق ظاهر شویم».
مهرداد پوالدی در ایران پیراهن تیمهای پیکان ،استقالل،
تراکتورسازی ،مس کرمان و پرسپولیس را پوشید و بعد از
انتقال به قطر برای الشحانیه و الخریطیات نیز به میدان رفته
است .دفاع چپ سابق تیم ملی ایران که سابقه بازی در جام
جهانی  2014را در کارنامه دارد ،یک فصل در لیگ تایلند و با
پیراهن بانکوک بازی کرده و حاال خود را آماده می کند تا در
ترکیب المعیذر ایفای نقش کند.

 9مانع انتقال ستاره ریوآوه به آستونویال

همتیمی سردار
رقیب طارمی
گزارش

مهدی طارمی بعد از پایان یک فصل رویایی که با ثبت  18گل زده و کسب عنوان آقای گلی توسط او
همراه شد ،حاال به دنبال انتخاب تیم جدیدش است .با اینکه هواداران ریوآوه خواهان تمدید قرارداد
با بهترین بازیکنتیمشان هستند اما با توجه به باقی ماندن تنها یک سال از قرارداد طارمی ،مدیران
این باشگاه پرتغالی در تالش هستند تا ستاره تیم ملی ایران را بفروشند و از این راه سودی هنگفت به
جیب بزنند .با توجه به اینکه طارمی در پایان فصل بعد بازیکن آزاد میشود و با انتخاب تیم جدید،
سودی به باشگاه ریوآوه نمیرساند ،مدیران این باشگاه مذاکره با تیمهای خواهان طارمی را آغاز
کردهاند .از جمله این تیمها که طارمی در مصاحبهاش نیز از آن نام برد ،آستون ویال در لیگ برتر
انگلیس است.
سایت بیرمنگام میل در گزارشی در ارتباط با وضعیت تیم آستون ویال در نقل و انتقاالت تابستانی
لیستی از مهاجمانی که میتوانند در خط حمله این تیم قدیمی و پرطرفدار بازی کنند را منتشر کرد
که نام مهدی طارمی ستاره ملیپوش و ایرانی تیم ریوآوه نیز در آن به چشم میخورد .در این گزارش
آمده « :آستون ویال نیازمند یک خط حمله قدرتمند با حضور بازیکنانی توانمند است .دین اسمیت
سرمربی آستون ویال بعد از چند ماه که از رویکرد و تاکتیکهای دفاعی استفاده کرد ،در ژانویه با وجود
انتقادهایی که وجود داشت امبوانا ساماتا مهاجم تانزانیایی را به خدمت گرفت تا کمی بتواند تیمش
را به سمت بازی تهاجمیتر پیش ببرد .با وجود اینکه شرایط برای آستون ویال بهتر شد اما این تیم در
خط حمله کمبود یک مهاجم قدرتمند مرکزی را احساس میکرد .به نظر میرسد که آستون ویال

برای قدرت بخشیدن به خط حمله باید در
تابستان با یک مهاجم درجه یک قرارداد
طارمی برای حضور
امضا کند .بسته به وضعیت کینان ویویس
و ساماتا ،این باشگاه حداقل به یک مهاجم
در آستون ویال باید
نیاز دارد و با توجه به مصدومیت وسلی
با  9مهاجم دیگر که
برزیلی احتماالً این تعداد به دو برسد .با
این حال آستون ویال برای جذب دو مهاجم
در لیست این باشگاه
باید هزینه زیادی بکند ،آن هم در حالی
که حداقل یکی از آنها باید بازی کند و این
قرار دارند ،رقابت
احتماالً خارج از فلسفه نقل و انتقاالتی
کند
یوهان النژ مدیرفنی جدید این تیم باشد.
آنها به احتمال زیاد روی یک مهاجم اصلی
برای خط حمله تمرکز خواهند کرد».
مهدی طارمی ،ستاره ایرانی تیم ریوآوه
که عنوان آقای گلی را در رقابتهای این فصل پرتغال به دست آورد نفردوم این لیست است .در این
گزارش در مورد طارمی اینگونه نوشته شده است« :طارمی با زدن  18گل یک بازیکن برجسته در تیم
ریوآوه بوده است .طارمی بعد از چند سال کابوسوار برای حضورش در لیگهای اروپایی و بدشانسی
در انتقالش به ترکیه که چند سال او را تحت تأثیرقرار داد ،سرانجام به لیگ پرتغال آمد .بازیهای
خوب در این فصل به عنوان یک مهاجم مرکزی خطرناک و پرتحرک شایعه حضور او در تیمهای
مختلف را همراه داشته است .طارمی  28ساله است و شاید این موضوع کمی در نقل و انتقاالت او
تأثیرگذار باشد اما اگر تیمی به دنبال جذب یک مهاجم درجه یک باشد طارمی یک گزینه بسیار خوب
است .اینکه او بهترین شماره  9در لیگ پرتغال در این فصل بوده است یک اتفاق مهم و بزرگ است و
به نظر میرسد که طارمی ابزار و پتانسیل الزم را برای برداشتن یک گام بزرگ در زندگی حرفهای خود
داشته باشد».
طارمی برای حضور در آستون ویال باید با  9مهاجم دیگر که در لیست این باشگاه قرار دارند ،رقابت
کند .مهاجمانی که مشهورترین آنها بلوتی از تورینو و تیم ملی ایتالیا ،آندره سیلوا از اینتراخت
فرانکفورت ،آبراهام از چلسی و تیم ملی انگلیس و آرتم جیوبا ،همتیمی سردار آزمون از زنیت
هستند .مهاجم تیم ملی که از اسپورتینگ براگا در لیگ پرتغال هم پیشنهاد بازی دریافت کرده و
البته سه تیم مطرح بنفیکا ،پورتو و اسپورتینگ لیسبون را خواهان خود میبیند ،در تابستان داغ نقل
و انتقاالت باید تیم جدیدی را انتخاب کند .تیمی که بتواند رویاهای او در  28سالگی را محقق سازد.

سردار در فهرست فصل بعد زنیت
کمیته اجرایی فدراسیون فوتبال روسیه سال گذشته قانونی
را تصویب کرد که بر اساس آن تیمهای لیگ برتر این کشور
از فصل آینده با محدودیت جذب بازیکنان خارجی مواجه
خواهند شد .پیش از این در لیگ برتر روسیه حداکثر شش
بازیکن خارجی در ترکیب تیمها در زمین میتوانستند بازی
کنند و محدودیت تعدادی نیز برای جذب این دسته از بازیکنان
وجود نداشت .با طرح جدید که از فصل  2020-21باید اجرایی
شود هر تیمی فقط میتواند هشت بازیکن خارجی را در
فهرست نهاییاش قرار بدهد اما محدودیتی برای استفاده از
آنها در زمین وجود نخواهد داشت.

جیوبا :نگاهم به سردار است
بر اساس گزارش اکسپرس روسیه ،تیم زنیت سنپترزبورگ
روی شش بازیکن خارجیاش برای فصل آینده لیگ برتر
این کشور و لیگ قهرمانان اروپا شامل سردار آزمون ،دژان
الورن ،ایوان راکیتسکی ،داگالس سانتوس ،مالکوم و باریوس
حساب میکند .چهار بازیکن خارجی دیگر نیز در فهرست
کنونی زنیت قرار دارند که این تیم در  10روز آینده با انتقال
احتمالیشان به دیگر تیمها میتواند دو لژیونر جدید در
پستهای مورد نیاز جذب کند .سردار آزمون با به ثمر رساندن
 17گل سهم مهمی در عناوین قهرمانی زنیت در لیگ برتر و
جام حذفی روسیه داشت.

آرتــم جیوبــا هماننــد ســردار آزمــون فصــل درخشــانی
را همــراه بــا زنیــت پشــت سرگذاشــت .او کــه زوج ســردار
در خــط حملــه زنیــت بــود ،دربــاره هماهنگــی بــاال بــا
مهاجــم ایرانــی گفــت« :از بــازی کنــار ســردار آزمــون
احســاس راحتــی مــی کنــم .هــر وقــت کــه صاحــب تــوپ
میشــوم ،اولیــن نگاهــم بــه ســردار اســت .در آن حالــت
نــگاه میکنــم ،او در چــه وضعیتــی اســت .همیشــه هــم
اولیــن چیــزی کــه بــه فکــرم میرســد ،پــاس دادن بــه او
اســت .بــا ورود او بــه تیــم ،مــن بــه جایگاهــی رســیدهام کــه
خیلــی وقــت بــود از آن فاصلــه داشــتم».

