
گروه ورزشی- پرسپولیس برای بازگشت بیرانوند حاضر است تا ۵۰۰ هزار دالر از مبلغ 
درخواستی باشگاه آنتورپ را بپردازد. در روزهای اخیر که علیرضا بیرانوند به ایران بازگشته، 
حرف  و حدیث های زیادی درباره بازگشت او به پرسپولیس مطرح شده است. این درحالی 
است که یحیی گل محمدی در یک مصاحبه صراحتا از ضعف دروازه بان تیمش سخن گفته 
و عنوان کرده از این ناحیه پرسپولیس لطمه خورده است. با این حال شانس بازگشت بیرانوند 
به پرسپولیس چقدر است؟ علیرضا بیرانوند که یک سال از باشگاه آنتورپ بلژیک به صورت 
قرضی به بواویشتا رفته بود، حاال به باشگاه بلژیکی بازگشته منتظر است که تکلیف فصل بعدش 
مشــخص شود. او یک سال دیگر با آنتورپ قرارداد دارد و برای پیوستن به پرسپولیس باید 

با رضایت باشگاه بلژیکی را بگیرید. در روزهای اخیر پرسپولیسی ها چند نوبت 
بیرانوند وارد مذاکره شدند و از آن جایی که آنتورپ برای صدور رضایت نامه 
بیرانوند طلب ۷۰۰ هزار دالر کرده، این مذاکرات به بن بست خورده است. 
مدیران پرسپولیس به بیرانوند گفته اند که حاضرند تا ۵۰۰ هزار دالر از ملبغ 

درخواستی آنتورپ را بپردازند و ۲۰۰ هزار دالر باقی مانده را بیرانوند 
پرداخــت کند. البته این موضوع مــورد موافقت بیرانوند قرار 
نگرفته است. بررسی ها نشان می دهد با وجود اینکه هم بیرانوند 
و هم پرسپولیس می خواهند همکاری کنند اما اختالف ۲۰۰ 
هزار دالری پرسپولیس و آنتورپ برای صدور رضایت نامه 
این دروازه بان ادامه مذاکرات را در هاله ای از ابهام قرار داده 

است. نکته قابل تامل در ماجرای بازگشت بیرانوند به ایران 
این اســت که عالوه بر پرسپولیس، سه تیم دیگر لیگ برتر هم 

خواهان به خدمت گرفتن این دروازه بان ملی پوش هستند که البته 
پیشنهاد و شرایط مالی شان از پرسپولیس بهتر است.

بیرانوندبهپرسپولیسبرمیگردد؟
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گروه ورزشــی-  اگرچــه قهرمانی 
استقالل ســه هفته پیش از پایان مسابقات 
نهایی شده، اما همچنان رقابت برای نایب 
قهرمانی و قــرار گرفتن در میان چهار تیم 
برتر و البته فرار از سقوط با حرارت زیادی 
در لیگ بیست و یکم دنبال می شود و شاید 
به همین دلیل هم هست که باشگاه ها هنوز 
به صورت مستقیم از صحبت درباره پنجره 

نقل و انتقاالت حذر می کنند.
اتمام قرارداد 9 بازیکن 

در این بین اما سپاهان با توجه به اتمام 
قرارداد 9 بازیکن شرایط ویژه تری نسبت به 
رقبا دارد. سروش رفیعی، سجاد شهباززاده، 
دانیال اســماعیلی فر، یاســین ســلمانی، 
محمــد نژادمهدی، گئورگی گولســیانی، 
رضــا میرزایــی، جــالل علی محمدی و 
کریســتوفر کنت 9 بازیکنی هســتند که با 
انجام ســه بازی پایانی لیگ بیست و یکم 
قراردادشــان با سپاهان تمام خواهد شد و 
می تواننــد به صــورت بازیکن آزاد راهی 
تیم های دیگر شوند؛ بازیکنانی که باشگاه 
 و کادر فنی دیدگاه های متفاوتی درباره آنها 

دارند.
توجه روی این چهار بازیکن

در میان این بازیکنان شــاید بیشترین 
توجه از ســوی باشــگاه های خارجی و 
همینطــور ســرخابی ها در ایرانــی روی 

سروش، سجاد، دانیال و سلمانی باشد. 
طی فصلی که گذشــت از پرسپولیس 
به عنوان مقصد احتمالی فصل آینده دانیال 
اسماعیلی فر و سروش رفیعی گفته و نوشته 

شده اســت و باید دید مدیران و کادر فنی 
ســپاهان می توانند در حفظ این دو موفق 

باشند یا خیر؟ 
یاسین سلمانی دیگر بازیکن سپاهان 
به شــمار می رود که مــورد توجه تیم های 
مختلفــی قرار دارد، اما او بارها تاکید  کرده 
فقط در صورت دریافت پیشنهاد خارجی 

مناسب از سپاهان جدا خواهد شد. 
دیگر بازیکن این لیســت شهباززاده 
اســت که هنوز نمی توان پیش بینی دقیقی 

درباره آینده او داشت. 
در فصلی که گذشــت حضور توامان 
ســجاد و شهریار از کارآیی و اثربخشی هر 
دو بازیکن در ترکیب ســپاهان کاست، تا  
احتماال کادر فنی تیم در فصل پیش رو فقط 

به فکر حفظ یکی از آنها باشد. 
شــهباززاده فصــل گذشــته هم از 
پرسپولیس پیشنهاد داشت و هم از استقالل 
و با شــرایط موجود هیچ بعید نیست که او 
را فصل آینــده در یکی از دو تیم پایتخت 
ببینیم و حتی شاید حضور او در پرسپولیس 
با توجه به مشــکالتی که این تیم در بخش 
تهاجمــی تجربه کــرد، از تیم ســابقش 

استقالل هم بیشتر باشد.
کار نــه چندان ســخت مدیران 

سپاهان برای مذاکره
از میان ایــن 9 بازیکن ۵ بازیکن هم 
هســتند که خیلی شرایط ادامه حضورشان 
در سپاهان مشــخص نیست و بستگی به 
نظر کادر فنی دارد. گئورگی گولســیانی و 
نژادمهدی در فصلی که گذشت به استثنای 

چند مســابقه زوج همیشــگی قلب خط 
دفاعی بودند، ولی طالیی پوشــان در خط 
دفاعی شــکننده بودند و یکی از دالیل جا 
ماندن آنها از کــورس قهرمانی هم همین 
بوده اســت. باید دید آیــا نویدکیا قصدی 
 برای تمدیــد قرارداد با ایــن دو بازیکن 

دارد؟
کنت بازیکن دیگری است که عملکرد 
خوبی در نیم فصل اول مسابقات نداشت و 
بعید اســت با حضور رشید مظاهری کادر 
فنی هــم به فکر تمدید قــرارداد این گلر 

اتریشی باشد.
درنهایــت بایــد به رضــا میرزایی و 
جالل علی محمدی اشــاره کرد که ماندن 
در ســپاهان گزینه خوبی برای آنهاست و 
مذاکره تمدید با آنها کار دشوار و پیچیده ای 

برای مدیران باشگاه نخواهد بود.
حرف هــای همســوی محرم و 

ساکت  
محرم نویدکیا با قراردادی ســه ساله 
به ســپاهان پیوست و هنوز یکسال دیگر با 
ایــن تیم قرارداد دارد، ولی از صحبت های 
او پس از مصاف با اســتقالل مشخص بود 
که عملکرد خــوب در ۵ بازی باقی مانده 
برای ادامه همــکاری اش اهمیت فراوانی 
دارد و حاال سپاهان شرایط خوبی دارد و با 
شکست پرسپولیس در سه هفته باقی مانده 
برای گرفتن جــای این تیم تالش خواهد 

کرد. 
از ســوی دیگر هم نویدکیا در آخرین 
مصاحبه خود تاکید برحمایت باشگاه برای 

ادامــه حضورش داشــته و هم محمدرضا 
ســاکت که ادامــه حضورش بــه عنوان 
مدیرعامل باشــگاه سپاهان قوت بیشتری 
گرفته در جشــن قهرمانی هندبال از ادامه 

همکاری با نویدکیا حرف زده است.
ســپاهان نقطــه عکــس فصل 

گذشته 
با این حــال نکته عجیــب پیرامون 
ســپاهان اینکه برخالف ســال گذشته که 
مذاکرات بــرای تمدید قرارداد خیلی زود 
در باشگاه سپاهان آغاز شده بود، در فصل 
جاری شــاهد هیچ اقدامی از سوی باشگاه 

در این زمینه نیستیم. 
احتماال مدیران و کادر فنی سپاهان که 
طبق شواهد موجود از جدایی چند بازیکن 
خبر دارند و چند بازیکن را نیز در لیســت 
خروج قرار خواهند داد، در انتظار شــروع 
فصل نقل و انتقاالت هســتند تا هم مواضع 
خودشــان برای حضور در لیگ بیســت 
و دوم مشــخص شــود و هم ارزیابی ای 
روی رقبا داشــته باشــند تا برخالف سال 
گذشــته که قرارداد شهریار مغانلو را پیش 
از پایان مســابقات نهایی کرده بودند، تیم 
 شــروع کننــده در فصل نقــل و انتقاالت 

نباشند.
هشــتم خرداد ماه لیگ برتر در دوره 
بیســت و یکم خاتمه پیدا می کند و باید تا 
چند روز پس از این تاریخ و شروع رسمی 
بــرای فصل نقل و انتقاالت منتظر بمانیم تا 
متوجه استراتژی سپاهان و سایر باشگاه ها 

برای حضور در لیگ بعدی بشویم.

گروه ورزشی-  علی علیپور با امضای 
قراردادی با تیم ژیل ویسنته پیوست تا فصل 
آینــده در یکی از ۵ تیــم بزرگ لیگ پرتغال 

بازی کند.
علی علیپور در پایــان لیگ نوزدهم و 
پس از 6 فصل حضور در جمع سرخ پوشان 
پایتخت در شــرایطی سرانجام پرسپولیس 
را در ۲4 ســالگی به مقصــد لیگ پرتغال و 
تیم فوتبــال ماریتیمو ترک کرد که روزهای 
خوشی را در اردوی سرخپوشان تجربه کرد 
و طی ســه فصل آخر به ترتیب 19، 14 و 11 
گل برای این تیم در مســیر قهرمانی سرخ ها 
در لیگ های هفدهم تــا نوزدهم به ثمر 

رسانده بود.
ایــن مهاجم اما ســرانجام پس 
از گمانه زنی هایــی زیادی که درباره 
آینده اش وجود داشــت، تصمیم به 
جدایی گرفــت و فوتبال پرتغال را 
برای ادامه مسیر انتخاب کرد؛ جایی 
کــه با حضور مهدی طارمی و درخشــش 
او بــه مقصدی مناســب و قابــل اتکا برای 

فوتبالیست های ایرانی تبدیل شده است.

علیپور طی دو فصل حضور در ماریتیمو 
۲6 مسابقه را در فصل اول حضورش تجربه 
کــرد )11 حضــور فیکــس، 1۵  حضور 
تعویضــی، 1144 دقیقه(  و 34 مرتبه هم در 
فصلی که گذشــت برای این تیم پرتغالی به 
میدان رفت ) 16 حضور فیکس و 18 حضور 
به عنوان بازیکن تعویضی(؛ دو سالی که برای 
این مهاجم جنگنده با پیشــرفت محسوسی 
همراه بوده و علیپور توانست تعداد گل هایش 
را از عدد ۲ در فصل جدید به عدد 6 برساند، 
تا حاال یکی از تیم های منسجم فصل گذشته 

مسابقات لیگ پرتغال به دنبال او برود.
مهاجم اسبق پرسپولیس فصل گذشته 
توانســت با ماریتیمو در پایان مسابقات در 
رتبه دهم جدول رده بندی بایســتد و حاال به 
تیم ژیل ویسنته پیوسته که فصل را با ۵1 امتیاز 
و در رتبه پنجم تمام کرده تا در سومین سال 
حضورش در فوتبال پرتغال باز هم گامی به 

جلو را تجربه کند.
ژیل ویسنته با قرارگرفتن در رده پنجم 
فصل ۲۲-۲۰۲1 لیگ پرتغال موفق شد سهمیه 
حضور در لیگ کنفرانس اروپا را کسب کند و 

علیپور در اولین فصل حضورش در این تیم 
حضور در این مسابقات تازه تاسیس فوتبال 

اروپا را هم تجربه خواهد کرد.
در ســال منتهی به جــام جهانی ۲۰۲۲ 
قطر و در شرایطی که چند ماه بیشتر تا شروع 
مهم ترین رویداد فوتبال جهان باقی نمانده و 
لژیونرهای فوتبال ایران و همین طور بازیکنان 
شــاغل در لیگ برتر امیدوار به پیشــنهاد و 
انتخابــی جذاب برای حضور در اردوی تیم 
ملی هســتند، انتقال علیپور به ژیل وینســته 
اولین نقل و انتقال جذاب پنجره تابســتانی 
فوتبال ایران اســت و بایــد دید در ادامه چه 
بازیکنانی در این زمینه خبرساز خواهند شد. 
تیم ژیل ویسنته پرتغال این فصل موفق شد در 
رتبــه پنجم جدول لیگ پرتغال قرار بگیرد و 
با کسب سهمیه لیگ کنفرانس اروپا، حضور 
خــود در رقابت های قــاره ای را قطعی کند 
کــه این موضوع برای علی علیپور هم اتفاق 
مثبتی محسوب می شود و او فصل آینده برای 
نخســتین بار در یک رقابت اروپایی حضور 

خواهد یافت.
بهترین گلزن ژیل ویسنته، »فران ناوارو« 

مهاجم ۲4 ساله اسپانیایی است که از تیم دوم 
والنسیا به این تیم پیوست و موفق شد 16 گل 
در لیگ پرتغــال بزند و حاال باید علیپور در 
کنــار او بازی خواهد کرد یا برای حضور در 
ترکیب با این مهاجم وارد رقابت خواهد شد.
ناوارو مهم ترین بازیکن ژیل ویسنته در 
خط حمله اســت که فصل گذشــته 16 گل 

برای تیمش به ثمر رساند.
 هدایت ژیل ویســنته برعهده ریکاردو 
ســوارس است که در سه سال اخیر توانسته 
این تیم را از پایین جدول به جمع ۵ تیم برتر 

پرتغال اضافه کنــد و حاال روی مهاجم 
ایرانی دست گذاشــته و باید دید او در 

ترکیب این تیم چه می کند. 
نکتــه مهــم اینکــه باتوجه به 
پالس های مثبت پرســپولیس برای 
جــذب علیپور، بســیاری تصور 
می کردنــد که او با پایــان قرارداد 

راهی پرســپولیس خواهد شد اما این 
اتفــاق رخ نــداد. در ماه های اخیر باشــگاه 
ماریتیمو با نیمکت نشین کردن علی علیپور 
قصد داشت او را برای تمدید قرارداد تحت 

فشــار قرار دهد امــا در نهایت او تصمیم به 
جدایــی و این انتقال بزرگ به ژیل ویســنته 

گرفت.

9 بازیکن سپاهان در انتظار مذاکره با باشگاه؛

چهار ستاره ای که بازار نقل و 
انتقاالت را به هم می ریزند

لیگ برتر هشتم خردادماه به پایان می رسد ولی برخالف فصل گذشته هنوز مدیران سپاهان 
برای تمدید قرارداد با بازیکنان  اقدامی نکرده اند.

پروازعلیپوربهلیگکنفرانساروپا!
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