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احتمال رقم خوردن فاجعه بزرگ با قانون نقل و انتقاالت

خبرکوتاه

دو بازي تداركاتي
براي پرسپوليس

برانكو هم براي اينكــه بازيكنانش از
فضاي مســابقه دور نمانند قصــد دارد با
برگزاري يك بازي تداركاتي پرسپوليسيها
را در شــرايط مســابقه نگــه دارد .بر اين
اســاس پرســپوليس فردا و از ساعت 14
در ورزشگاه شــهيد كاظمي به مصاف تيم
پارس جنوبي خواهد رفت كه مهدي تارتار
مربي سابق پرســپوليس سرمربيگري اين
تيــم را بر عهده دارد .اين دو تيم امســال
 2بار ديگــر هم با يكديگر بــازي كردند.
همچنيــن روز چهارشــنبه نيــز دومين
بازي تداركاتي پرســپوليس مقابل پاراگ
از ســاعت  14در ورزشگاه كاظمي برگزار
خواهد شد.

رادو با همسرش آمد

كرواتهاي پرســپوليس مطابق آنچه
قول داده بودند به موقع به تهران برگشتند
و در تمرين روز پنجشنبه حاضر شدند.
البته برانكو و پاناديچ و رادوشــوويچ با
هــم آمدند و چوك با پــروازي ديگر راهي
تهران شــد.همچنين ماركو اســتيلينوويچ
مربي بدنســاز پرســپوليس امروز به تهران
برميگردد.گفتنــي اســت رادوشــوويچ
همسرش را هم به ايران آورده است.

الهالل– رئال مادريد
با همه ستاره ها

بعد از بازي دوســتانه االهلي عربستان
مقابل بارســلونا حاال خبر از بازي الهالل و
رئال مادريد ميرســد .سايت يورو اسپورت
عربي نوشت در حاشيه مراسم گلوب ساكر
كه در امارات برگزار شــد نواف بن ســعد
رييس باشــگاه الهالل حريف پرســپوليس
در ليــگ قهرمانان با فلورنتينو پرس رييس
باشــگاه رئال مادريد ديدار كرد.ظاهرا اين
بازي در رياض و با حضور تمام ســتارههاي
رئال برگزار خواهد شــد كــه هنوز زمانش
مشخص نيست.

خروج مهاجم برزيلي
از ليست الهالل

باشگاه الهالل در جستوجوي بازيكن
آسيايي به جاي تياگو آلوز ،بازيكن برزيلي
در فصــل نقل و انتقاالت ماه آينده ميالدي
است.
يك روزنامه عربستاني با اعالم اين خبر
نوشته :مسووالن باشــگاه الهالل عربستان
قصــد دارند تا پيــش از ورود به بازيهاي
ليگ قهرمانان آســيا بازيكــن جديدي را
جهت تقويت خط ميانــي خود به خدمت
بگيرند .تياگو آلوز ،هافبك تهاجمي الهالل
عربستان نتوانست نمايش خوبي را از خود
ارائه دهد و از سوي رامون دياز در فهرست
فروش قرار گرفت.

انصاري برود ،پلي يانسكي ميماند
جذب
بازي
رو كن با
ح
مديرا

با اينكه فصل نقل و انتقاالت زمستاني رسما از  5روز ديگر آغاز ميشود اما پرسپوليس هنوز كار خاصي انجام نداده و در ازاي خروجيهاي تيم هنوز خبري از توافق اوليه با
يكي از بازيكنان مد نظر برانكو نيست .اهالي فوتبال ميدانند باشگاههاي ليگ برتري مدتها قبل از تعطيالت نيم فصل اقدامات اوليه شان براي جذب بازيكن جديد را آغاز
كردهاند و برخي باشگاههاي رقيب پرسپوليس با بازيكنان مد نظرشان به توافق ابتدايي دست يافتهاند اما در باشگاه پرسپوليس فعال بيخبري مهمترين خبر روز است .بعد از
ابقاي طاهري در راس باشگاه حاال همه غير از سرپرست باشگاه از موضوع نقل و انتقاالت بي خبرند .سفر طاهري به شمال و تركاشوند به دبي براي استراحت نيز به نگرانيها
افزوده اما جعفر كاشاني رييس هيات مديره باشگاه ضمن بي خبري از نقل و انتقاالت گفته لزومي به حضور فيزيكي اين افراد نيست و آنها با روح شان كار را پيش ميبرند!

ن

ليست كامل محرمانه است

حرفهاي چهارشــنبه شب علي اكبر طاهري
درباره فهرست نقل و انتقاالتي تيم شرايط را تغيير
داده اســت .طاهري گفت« :ليســتي كه بين من و
برانكو رد و بدل شده محرمانه است.بخشي از آن را
برخي متوجه شــدند اما بقيه اسامي در حد گمانه
زني اســت.به صورت رسمي ليســتي اعالم نشده
است ».با اين حساب فهرست چهار نفرهاي كه هفته
گذشته مدير روابط عمومي باشگاه اعالم كرده و از
آن بهعنوان ليست رســمي نقل و انتقاالت باشگاه
نام برده ميشــد تنها بخشــي از ماجراست و قطعا
اسامي ديگر مثل علي كريمي ،ايگور پراهيچ و ...در
ليست كامل تري است كه فقط برانكو و طاهري از
آن خبر دارند.بااين حساب مشخص نيست مسوول
نقل و انتقاالت باشــگاه و حتي حسين هدايتي كه
اين روزها رابطه گرمي با مديران پرســپوليس پيدا
كرده چطور وارد كارزار انتخاباتي شــده و براساس
كدام فهرست اقدامات شان را آغاز كرده اند.

بازيكن تستي؟!

خبــر عجيــب روز پنجشــنبه حضــور نوه
دختــري ســعيد راد در تمرين دو ســه روز اخير
پرســپوليس بود .او كــه آدام همتي نــام دارد به
واســطه پرسپوليســي بودن پدر بزرگش توانست
در تمرينات اين تيم شــركت كند و همين مساله
باعث شد شايعاتي مبني بر پيوستن اين بازيكن به
پرسپوليس شنيده شود.گفته ميشود اين بازيكن
زير  23سال براي حضور در پرسپوليس تست داده
اما برانكو نظر نهايــي اش را درباره او اعالم نكرده
اســت .برانكو و ســعيد راد روز پنجشنبه در مورد
شــرايط فني اين بازيكن با هــم صحبت كردند و
سرمربي پرسپوليس تنها به راد اعالم كرد كه نوه او
بازيكن خوبي است اما بعيد است او را جذب كند.

بهتر كه شجاع را نميدهند

صحبتهاي روز پنجشنبه عبدا ...ويسي درباره

كريمي :تغييرات
مديريتي به نفع
پرسپوليسنيست

تا حاال جدايي
 5بازيكن
قطعي شده
و اگر محمد
انصاري هم از
پرسپوليس
برود باشگاه
قطعا قادر به
كنار گذاشتن
الكسي پلي
يانسكي مدافع
ناكارآمد
اوكرايني اش
نيست .در
سوي مقابل
اگر پلي
يانسكي راضي
به مصالحه و
فسخ قرارداد
شود باشگاه
نميتواند
انصاري را
ترانسفر كند.

شــجاع خليلزاده بازتاب زيادي در بين پرسپوليسيها
داشــت .ويســي صراحتا گفت به هيــچ وجه راضي به
از دســت دادن شجاع نيســت و حتي اگر پيكه هم به
تيمش اضافه شود (اشاره غير مستقيم به حضور طيبي
در ســپاهان) راضي به جدايي مدافع خود نميشود.با
اين حســاب مشخص نيســت چرا برانكو و پرسپوليس
براي جذب اين مدافع اصرار دارند .شجاع در اين فصل
عملكرد جالبي نداشــته و خط دفاع سپاهان به رهبري
اين بازيكن گل خورده زيادي داشته است .بدين ترتيب
پرســپوليس نبايد از نيامدن خليلزاده ناراحت باشد و
بهتر اســت دنبال گزينههاي ديگر برود.مثل پراهيچ و

مثل ديگر پيشكســوتان ،علــي كريمي هم تغيير
مديريتــي در شــرايط فعلي را به ســود پرســپوليس
نميداند« :يكــي از مهمترين عوامل موفقيت يك تيم،
ثبات مديريت اســت .من فكر نميكنم تا امروز باشگاه
با مديريت طاهري به مشــكل خورده باشــد .در ضمن
شــرايط فعلي از حساســيت بااليي برخوردار اســت و
پرســپوليس بازيهاي نيمفصــل دوم و ليگ قهرمانان
آسيا را هم در پيش دارد .پس بهتر است هيچ تغييري
در مديريت باشــگاه پرســپوليس رخ ندهــد چون در
شرايط فعلي اين تغيير اصال به صالح باشگاه نيست».
كريمي سپس با اشاره به شرايط فني پرسپوليس

همان طيبي كه جذب شان راحتتر به نظر ميرسد.

فقط  4بزرگسال

برانكــو از جدايي  5بازيكن تيمش خبر داده كه
ســه تاي آنها بزرگسال هستند.بااين حساب اگر بعد
از نوراللهي و عاليشــاه رفتن آرام طبع را هم قطعي
بدانيــم پرســپوليس تنها قادر به جــذب  4بازيكن
بزرگســال خواهد بود و صحبــت از جابهجاييهاي
پرتعداد و اســامي متعددي كه مطرح ميشــود تنها
براي بازارگرمي اســت.از طرفي طبــق قانون نقل و
انتقاالت هر تيم ميتواند  6بازيكن جذب و  6بازيكن

و قهرمانياش در نيمفصل ادامه ميدهد« :پرسپوليس
كامال مقتدرانه نيمفصل اول را با صدرنشــيني به پايان
رساند كه جا دارد يك خسته نباشيد به مجموعه باشگاه
و يك تبريك به هواداران بگويم .اميدوارم با حمايت آنها
در نيمفصل دوم شــرايط قهرماني پرسپوليس در ليگ
برتر فراهم شــود چون قطعا بازيها در نيم فصل دوم
براي همه تيمها ســختتر است و ديگر نبايد به راحتي
فرصت از دست داد .پرسپوليس هم براي اينكه قهرمان
شود ،بايد خيلي هوشيار باشد ».علي كريمي كه مدير
فنــي خونه به خونه هم هســت ،در ادامه ميگويد كه
اين تيم نيازي به جــذب بازيكن جديد ندارد« :تيم ما

را از فهرستش خارج كند كه اين ميتواند يك فاجعه
براي پرســپوليس رقم بزند.تا حاال جدايي  5بازيكن
قطعي شــده و اگر محمد انصاري هم از پرسپوليس
برود باشــگاه قطعا قادر به كنار گذاشتن الكسي پلي
يانســكي مدافع ناكارآمد اوكرايني اش نيســت .در
ســوي مقابل اگر پلي يانســكي راضي به مصالحه و
فسخ قرارداد شود باشگاه نميتواند انصاري را ترانسفر
كند .با اين حال شــايد باشــگاه به خاطر هزينههاي
فســخ قرارداد پلي يانســكي و البتــه پولي كه بابت
انصاري به حســابش ميآيد با آغوش باز ســراغ اين
فاجعه برود!

بازيكنان خوبي دارد كه براي هر تيمي گرهگشا هستند.
بــه نظرم با همين نفرات ميتوان ليــگ را ادامه داد و
نيازي به جذب بازيكن جديد نيست .البته اگر نياز باشد
ســرمربي و باشــگاه و مالك آن اقدامات الزم را انجام
خواهنــد داد اما فراموش نكنيد در شــرايط فعلي هيچ
تيمــي بازيكن خوب و تاثيرگــذارش را به تيم ديگري
نميدهد .البته در اين رابطه صحبتهايي با من صورت
گرفت و من هم با توجه به مسووليتي كه دارم نظراتم را
به مالك باشگاه منتقل كردم اما در نهايت اين سرمربي
اســت كه تصميم ميگيرد چون اوســت كــه بايد در
انتهاي فصل پاسخگوي مردم و مديريت باشگاه باشد».

نقل قول

مصلح:انصاري هم براي
استقالل بازي كرد
اما به پرسپوليس آمد

شــايان مصلح يكــي از بازيكنان
مد نظــر برانكــو در نقــل و انتقاالت
زمســتاني اســت كه مطابق انتظار به
شــدت عالقهمند اســت هر چه زودتر
پرسپوليسي شــود اما هنوز مذاكراتي
بين باشــگاه پرســپوليس و سپيدرود
صــورت نگرفته يا به صورت رســمي
نبوده است.
مصلــح ميگويد هنــوز خبري
از انتقالش نيســت و همــه چيز را به
باشگاه سپرده اما موضوع اينجاست كه
برخالف آنچه پيشتر شــنيده ميشد
نه هدايتي و نه باشــگاه قصد تحميل
اين بازيكن به برانكو را ندارند .مصلح
ميگويد«:من يك هفته پيش با برانكو
صحبت كردم .محمد انصاري دوست
صميمي من اســت و بــراي ديدن او
بــه هتل المپيــك رفته بــودم .آنجا
بهصورت اتفاقي برانكو را ديدم و او به
من گفت كه دنبال جذب تو هستيم.
برانكو حتي به اين موضوع اشاره كرد
كه نميدانســت من با انصاري دوست
هســتم .او گفت كه ما دوست داريم
در نيمفصل دوم در كنار پرســپوليس
باشي .بعد از آن حرفها ديگر خبري
نشده است».
ظاهــرا بعــد از آن صحبت برانكو
هيچ تماســي بــا ســپيدرود و مصلح
گرفتــه نشــده امــا ايــن مدافع چپ
ميگويد«:هرچــه خــدا بخواهد همان
خواهد شــد .اينطور نيســت كه چون
پرسپوليس پيشنهاد داده است چشمم
را به روي همه چيز ببندم .هر بازيكني
دوســت دارد در تيمهاي بزرگ بازي
كند و اميدوارم اتفاقي كه خير اســت
رخ بدهد».
وي در پاسخ به اينكه فكر ميكني
نظرمحمدي با رفتن تو به پرســپوليس
موافقت كند ميگويد«:او دوســت دارد
من پيشــرفت كنم ،ولــي بحث منافع
باشگاه هم مهم است .من براي رفتن به
پرسپوليس تابع تصميم نظرمحمدي و
باشگاه هستم .اگر هم قرار شد بمانم با
تمام وجود براي سپيدرود بازي خواهم
كرد».
مصلح ســابقه بــازي در پايههاي
استقالل را دارد و ظاهرا قبال در بعضي
از مصاحبهها گفته اســتقاللي است اما
حاال توضيــح ميدهد«:من در تيمهاي
پايه اســتقالل بازي كــردم ،ولي االن
در تيم ديگري هســتم و ممكن است
در آينده باز هم بــه تيم ديگري بروم.
مهم اين اســت در هر تيمي كه هستم
بــراي موفقيــت آن تيم تــاش كنم.
محمــد انصاري حتي در بزرگســاالن
استقالل هم بود اما به پرسپوليس آمد.
خســرو حيدري هــم در تيمهاي پايه
پرسپوليس بازي ميكرد».

تكذيب مذاكره چوك با هافبك ايراني
ديناموزاگرب
تجربه ناموفق پرسپوليس در نقل
و انتقاالت تابســتاني امســال را علي
كريمــي در ديناموزاگــرب تجربه كرد
و حاال خبر رســيده كه ايــن بازيكن
قرار اســت در بازگشــت به ليگ برتر
قرمزپوش شود .همزمان با شنيدن اين
خبر ،رســانههاي كرواســي هم شايعه
فسخ قرارداد كريمي با ديناموزاگرب را
به راه انداختند كه البته مديربرنامههاي
اين بازيكن در تكذيب شــنيدههايمان
گفته« :مســائل مطرح شــده در مورد
علي كريمي چه در رســانههاي داخلي
و چه خارجي فقــط در حد گمانهزني
است .تا اين لحظه هيچ اتفاق جديدي
كه حالت رسمي داشته باشد ،در مورد
ايــن بازيكن رخ نــداده و قراردادش با
دينامو هم فسخ نشده است».
نام علي كريمي را البته در ليست
خريد چهــار نفرهاي كــه مدير روابط
عمومي باشــگاه پرســپوليس اعالم و
سرپرست اين باشــگاه تكذيبش كرد،
نديديم اما گويا برانكو دســت گذاشته
روي اين بازيكن و جذب او را از مديران
پرسپوليس خواسته است .در اين رابطه
يك شــايعه هم مطرح شد و آن ،اينكه

ســرمربي كروات پرسپوليس مذاكره با
ديناموزاگرب را به دســتيارش سرتن
چوك ســپرده است .مردي كه پيشتر
در اين باشــگاه مربيگري كرده و رگ
خواب مديران آن را خوب ميشناســد.
اينكه آيا چوك در سفرش به كرواسي
مذاكرهاي بــا مديــران ديناموزاگرب
داشــته يا نه هنوز مشخص نيست اما
مديربرنامههاي علي كريمي تصميم به
تكذيب آن گرفته« :اص ً
ال چنين چيزي
صحت نــدارد و هر بحثي در اين مورد
مطرح شــده ،فقط گمانهزني رسانهها
اســت .كريمي با ديناموزاگرب قرارداد
دارد و تا ايــن لحظه هم هيچ صحبت
رســمي در مــورد جدايــياش از اين
باشگاه مطرح نشده است .ضمن اينكه
باشگاه پرسپوليس هيچگونه درخواست
رسمي براي جذب علي كريمي نداشته
و فقط در رســانههاي داخلــي درباره
اين موضوع گمانهزني شــده است .در
ضمن كريمــي حتي اگــر بخواهد از
ديناموزاگرب جدا شــود ،به هيچ وجه
قصد بازگشت به فوتبال ايران را ندارد
و ميخواهــد فوتبالش را در اروپا ادامه
دهد».

با وجودي كه پرسپوليس با تنها 4
گل خــورده در  15بازي صاحب بهترين
خط دفاعــي ليگ اســت و جديترين
مشــكلش در بازيهــاي ايــن فصــل
فرصتســوزي مهاجمان بوده ،برانكو به
جذب مدافع اصرار بيشتري دارد.
جالــب اينكه براي هر دو پســت
هم بازيكن خارجي انتخاب كرده؛ ايگور
پراهيچ را براي زوج ســدجالل در ميانه
خط دفاعي و گادوين منشــا را هم براي

تمرين جمعه بدون طارمي و انصاري
اين دومين روزي بود كه نه مهدي
طارمي را در جمع قرمزپوشــان ديديم
و نه محمد انصــاري را .جالب اينكه در
توجيه غيبت طارمي در تمرين پنجشنبه
ادعا كرده بودند او مجبور بوده در برنامه
تبليغاتي اسپانسر شركت كند اما ديروز
كه غيبت او تكرار شــد ،از زبان مربيان
تيم شــنيديم كه اين بازيكن به بوشهر
ســفر كرده و هنوز بازنگشته است .در
نبود او و همچنين انصاري كه به ســفر
كربال رفته ،پرسپوليســيها صبح جمعه
در زمين شــماره دو ورزشــگاه آزادي
بدنسازي كردند .قرارشــان البته كار با
تمرين برنامههاي تاكتيكي مورد
توپ و
ِ
نظر كادر فني بود اما به دليل نامســاعد
بودن زمين چمــن ،برانكو خيلي زود و
به اجبــار تغيير عقيده داد و تمرينهاي
توپــي را كال از برنامه جمعه تيم حذف
كرد .نامســاعد بودن زمين هــم البته

تنها دليلــش بارندگيهاي اخير بود كه
باعث لغزندگي زمين شــد و پروفســور
كه نميخواســت بازيكنانــش در خطر
مصدوميت قرار بگيرند و با ريسك تمرين
كنند ،تصميم گرفت در برنامهاش دست
ببرد .اين تمرين  17نفره ساعت 11:15
ســوت خورد و پيش از آن ،برانكو تغيير
برنامــه و همينطور آيتمهــاي جديد
تمريني را براي آنهــا توضيح داده بود.
شــاگردان برانكو كه از كار با توپ منع
شــده بودند ،برنامههاي روز پنجشنبه را
تكرار كردند و به اســتارتهاي سرعتي
در مســافتهاي مشــخص و بدنسازي
روي آوردند كه اين تمرين يك ســاعته
با نظــارت چوك و تحت تاثير تذكرهاي
مكرر او به پايان رســيد .پرسپوليسيها
قرار است ساعت  11امروز هم بدنسازي
كنند اما اين بار در در ســالن بدنسازي
ورزشگاه شهيد كاظمي.

اميدوار اســت و جذب هر دو بازيكن را
از مديران باشــگاه طلب كرده است اما
طبق اولويتهاي خودش .آقاي سرمربي
تصميــم گرفته انصاري را دوباره به دفاع
چپ برگرداند و براي همين به باشــگاه
تاكيد كرده كه با رد كردن پلييانسكي،
ابتــدا پراهيچ را جذب كنند و بعد بروند
سراغ منشا كه حتي اگر پريموف هم به
رفتن رضايت بدهد ،بعيد اســت پيكان
گلزنش را بفروشد.

رضاييان نميخواهد دوباره از چشم برانكو بيفتد
براي جلــب نظر برانكــو و ماندن
در تركيــب اصلي پرســپوليس ،رامين
رضاييان هر كاري ميكند .كافي اســت
ســري به تمرينهاي پرسپوليس بزنيد
تا چشــمتان از ديدن انگيــزه رضاييان
خيره شود .مدافع مليپوشي كه هر كار
ميكند تا به برانكو نشان دهد هيچوقت
دور از شــرايط آمادگي نبوده و نخواهد
بود .بازيكني كه همچنان با اكراه برانكو
در تركيب قرار ميگيرد و نگران است كه
جايگاهش در پرسپوليس و تيمملي را از
دست بدهد.
رامين اما نميخواهد دوباره از چشم

نگراني ،واضحترين حسي است كه اين روزها در چهره برانكو جا
خوش كرده .بيراه هم نيست اين نگراني .هر چه باشد آقاي سرمربي
 5بازيكنش را از دســت داده و هنوز نتوانسته براي آنها جايگزين
بياورد .با اين حال نااميد نيست و ميگويد كه براي به دست آوردن
بازيكنان مورد نظر و تقويت تيمش از هيچ تالشي دريغ نخواهد كرد.
ليســت خريد چهار نفرهاي را كه روابط عمومي باشگاه اعالم
كرده بود ،طاهري تكذيب كــرد؛ باالخره پراهيچ ،خليلزاده ،مصلح
و رفيعي را ميخواهيد يا نه؟
درســتترين حرف درباره نقل و انتقاالت پرسپوليس را طاهري زده
و بايد بگويم كه غير از من و او ،هيچكس از ليست خريد تيم خبر ندارد.
نميخواهيد بگوييد از آن چهار بازيكن كداميك را واقعا خودتان
خواستهايد؟
با توجــه به اينكه خــروج  5بازيكن از
پرســپوليس قطعي شده ،طبيعي است كه بايد
تيم را تقويــت و جاهاي خالي آنها را پر كنيم.
البته اين كار خيلي سخت است چون بازيكنان
مورد نظر من تحت قرارداد باشــگاههاي ديگر
هســتند و طبيعي اســت كه آن باشگاهها هم
نميخواهند بازيكنان خود را از دســت بدهند.
با اين حال ما نااميد نيستيم و براي تقويت تيم،
تمام تالشمان را ميكنيم.
غيــر از اين  5بازيكنــي كه گفتيد
جداييشان قطعي شده قرار نيست بازيكن ديگري را كنار بگذاريد؟
نــه .فع ً
ال هميــن  5بازيكن يعني اميد عاليشــاه ،احمــد نوراللهي،
محمداميــن آرامطبع ،شــهاب زاهدي و محمد رحمتي بــه طور قطع جدا
شدهاند و بايد جاي آنها را با بازيكن جديد پر كنيم.
يعني پلييانسكي و پريموف قرار است بمانند؟
آنها فع ً
ال بازيكنان ما هســتند .مســلماً همه آنهايي كه قرارداد دارند،
بازيكن پرسپوليس محسوب ميشوند .البته حرف زياد است اما فعال بازيكن
ديگــري نرفته .حتي خيليها از انتقال انصاري به ليگ چين ميگويند اما او
هم بازيكن ما است و جايي نميرود.
ماندنش قطعي شده؟
همانطور كه قبال هم گفته بودم ،پرسپوليس به انصاري نياز دارد و در
چنين شرايطي نميتوانم اجازه بدهم او به تيم ديگري برود.
اما با توجه به اينكه ليست خارجيهاي پرسپوليس پر است ،يا
بايد دو بازيكن اوكرايني را كنــار بگذاريد و يا اگر بازيكن خارجي
گرفتيد ،فقط در ليگ قهرمانان آسيا ميتواند برايتان بازي كند.
درست ميگوييد ،ليست خارجي ما پر است اما بايد تركيب تازهاي
در تيــم ايجاد كنيم .قطعا اگر بخواهيم بازيكن خارجي بگيريم ،فقط براي
آســيا نخواهد بود چون بازيكن باكيفيت نميآيد كه فقط  6تا بازي انجام
بدهد و برود .براي باشــگاه هم ب ه صرفه اســت بازيكني بگيرد كه در ليگ
هم بازي كند.
اميدي داريد كه باشگاه پلييانسكي و پريموف را كنار بگذارد؟
بايد همه شرايط را در نظر بگيريم .اين دو بازيكن فعال با ما تمرين
ميكنند اما قطعا براي جذب بازيكن خارجي بايد يك تصميم تازه بگيريم.
قرار است در چه پستهايي بازيكن جذب كنيد؟
حداقل در هر خط يك بازيكن خواهيم گرفت.
شنيده بوديم شما با منصوريان براي برگزاري شهرآورد در روز
د اما ســازمان ليگ براي اين بازي 24
 28بهمن توافق كرده بودي 
بهمن را اعالم كرده؛ به اين تاريخ اعتراضي نداريد؟
من با كسي توافق نكردهام و برنامه جديد را هم نميدانم .به همين
دليــل نميتوانم جوابي بدهم .فعال منتظرم باشــگاه برنامه ليگ را به من
بدهد و پس از آن نظرم را ميگويم.
در نبود شما شايعه جدايي طاهري از پرسپوليس جدي شد و
حتي ايشان دو روز به باشگاه نرفت تا اينكه وزارت ورزش حمايت
خود را از مديريت فعلي باشگاه اعالم كرد؛ نگران نيستيد كه اين
موضوع روي پرسپوليس تاثير منفي بگذارد؟
من هم اين جريان را شــنيدم اما نميدانم قانون چه ميگويد .فقط
خوشحالم كه طاهري در پرسپوليس ماند چون ما با هم برنامهاي را شروع
كرديم و دوست داريم اين كار را با هم به پايان برسانيم.

جوانان ،نيامده بود و شــهاب زاهدي هم كه
قرار اســت همين روزها پرســپوليس را به
مقصد ماشينسازي ترك كند ،تماشاگر بود.
همچنين ربيعخواه به دليل مصدوميتي كه
در بازي با ســياهجامگان به آن دچار شــد،
فقــط دور زمين دويد .مهمترين اتفاق را اما
احمدزاده و پريموف رقم زدند وقتي بر ســر
يك توپ با هم درگير شدند و اگر پادرمياني
و فريادهاي كريم باقري نبود ،چه بســا اين
درگيري لفظــي به درگيــري فيزيكي هم
تبديل ميشد .جالب اينکه در تمرين ديروز
احمدزاده و پريموف كنار هم عكس گرفتند
تا نشان دهند مشكلي با هم ندارند.

اولويتبندي پروفسور؛ اول پراهيچ ،بعد منشا
خط حمله .با اين تفاوت كه از باشــگاه
خواســته ابتــدا مدافع كــروات نفت را
برايش بگيرند و بعد اگر توانســتند يك
خارجي ديگر را هم كنار بگذارند ،با منشا
وارد مذاكره شوند.
البته فعــا نه نفت با جدايي مدافع
هموطــن برانكــو موافقت كــرده و نه
پيــكان و جاللي پذيرفتهانــد كه گلزن
نيجريهايشــان را در اختيار پرسپوليس
بگذارند .با اين وجود ،پروفسور همچنان

مصاحبه

برانكو :در هر خط يك بازيكن ميخواهم

كاشاني:پرسپوليسهيچوقتاينقدرنظمنداشته

درگيري احمدزاده و پريموف در تمرين
جديترين آيتم نخســتين تمرين بعد
از بازگشــت ســرمربي را كه ساعت 10:30
پنجشنبه در ورزشگاه شــهيد كاظمي آغاز
شد ،پرسپوليسيها به بدنسازي گذراندند و
اين در حالي اســت كه مهــدي طارمي هم
در تمرين حضور نداشــت .بعد از شــنيدن
توضيحــات فنــي برانكو ،قرمزپوشــان 40
دقيقه در ســالن وزنه زدند و ســپس بخش
دوم تمريــن را بــا دويــدن دور زمين آغاز
كردنــد .بعد از انجام تمرينهاي ســرعتي،
برانكــو بازيكنان را به يــك بازي فوتبال در
نيمــه زمين دعــوت كرد و ايــن در حالي
اســت كه طاهرخاني به دليل همراهي تيم

بازيكن خارجي فقط در آسيا بازي نميكند

سرمربي كروات بيفتد و اينگونه ريسك
از دســت دادن پيراهن تيمملي را به هم
جان بخرد .براي همين اســت كه شكل
تمرينهايش را به كل عوض كرده است.
او كــه در آخرين بازي پرســپوليس به
پســت اصلياش در دفاع راست برگشته
بــود ،ايــن روزها بــا جديــت و انگيزه
بيشــتري تمرين ميكند و مهمتر اينكه
از تمرينهاي انفرادي هم غافل نيســت
تــا اينگونه آمادگي بدنــياش را حفظ
كنــد و ديگر مجبور نباشــد براي بازي
كردن به انتظار مصدوميت و محروميت
همپستيهايش بنشيند.

جعفر كاشــاني در خصوص نظر وزارت
ورزش مبني بر باقي ماندن علي اكبر طاهري
در باشــگاه پرســپوليس گفت«:هميشــه
گفتهام كه پرســپوليس هيــچ گاه اينقدر
كه در اين  2ســال نظم و انضباط داشــته،
منضبط نبوده است .مطمئنا اگر پرسپوليس
از تيم در آمده و باشگاه شود ،دغدغهها هم
از بين خواهد رفــت ».رييس هيأت مديره

روزي نيست كه برانكو نارضايتياش
از جدايــي محمد انصــاري را در گوش
مديران باشگاه تكرار نكند .آقاي سرمربي
اگــر چه اخيــرا ادعا كرده بــود كه اگر
باشــگاه منافع خود را ارجح بداند ،او هم
به اجبار جدايي محمد انصاري را خواهد
پذيرفت اما از همان ابتدا به ترانسفر اين
بازيكن «نه» گفته بود و حاال جديتر از
قبل با اين موضوع مخالف است.
البته انتقال محمد انصاري را هفته

انتقاالت نداشــته ،اعالم كرد كه تيمش
بيش از هميشــه به محمد انصاري نياز
دارد و به هيچ وجه جدايي او را نخواهد
پذيرفت .واقعيت اين است كه پرسپوليس
حتي در صورت حفظ انصاري حداقل به
يك مدافع مياني جديد نياز دارد كه فعال
در جذب اين يكي هم مانده اســت .اگر
انصاري برود هم فاجعه تكميل ميشود
چون باشگاه نه ميتواند بازيكن بگيرد نه
پلي يانسكي را از ليست خارج كند.

باشگاه پرسپوليس در پاسخ به اين سوال كه
شنيده ميشود طاهري بنا به داليل قانوني
حــق امضا نــدارد و با اين شــرايط چطور
ميخواهد پرســپوليس را اداره كند ،گفت:
«نميدانم از چه صحبــت ميكنيد! من از
اينكه طاهري حق امضــا ندارد ،خبر ندارم
اما ميدانم كه وزارت ورزش با قدرت پشت
باشگاه پرسپوليس است و اميدوارم مديريت
فعلي با انسجام به كارش ادامه دهد .چارت
سازماني باشگاه در حال شكل گرفتن است
و در آينده ميتوان از پتانسيل هواداران عام
و خاص اســتفاده كــرد .همچنين ميتوان
از ظرفيت پيشكســوتان كه داراي بضاعت
علمي و وجاهت اجتماعي هســتند هم در
اين خصوص بهره بــرد .همه اين موارد در
گرو اين اســت كه پرسپوليس از تيم بودن
درآمده و باشگاه شود!»
وي در دفاع از گلزاده عضو هيات مديره
كه به نظر نميرســد در امور اقتصادي موثر
باشد گفت« :گلزاده يك جوان تحصيلكرده
اســت و اميدوارم در آينده كه پرسپوليس
شــبيه رئال مادريد شــد ،از امثال گلزاده
بيشتر استفاده كنيم».

اماميفر:پرسپوليسبايدسريعتربازيكنبگيرد
عليرضــا امامــي فــر پيشكســوت
پرســپوليس كه به كادر فني تيم خونه به
خونه بابل اضافه شده درباره نقل و انتقاالت
پرسپوليس ميگويد« :مطمئنا آقاي برانكو
درباره همه پستها و اينكه براي حضور در
ادامه رقابتهاي ليــگ و ليگ قهرمانان به
چــه بازيكناني نياز دارد فكــر كرده .با اين
حال پرســپوليس بايد دست بجنباند و اگر
نميتواننــد بازيكن داخلي مناســب جذب
كنــد دنبال بازيكــن خارجي بــرود .البته
ميدانم كه جذب بازيكنان خارجي بستگي
به بودجه باشــگاه دارد اما با توجه به اينكه
مهرههاي جديد نياز به هماهنگي دارند بايد

هر چه سريعتر جذب شوند».
وي در پاســخ بــه اين ســوال كه آيا
گزينه ليگ يكي ميتواند مشــكالت دفاع
چپ پرسپوليس را حل كند يا نه ميگويد:
«مطمئنــا ايــن بازيكــن را بــراي ذخيره
ميآورند چــرا كه اگر انصاري به چين برود
ميتواند در اين پست بازي كند .پرسپوليس
قطعا نياز به بازيكن با تجربه دارد و اولويت
بــا بازيكنان داخلي اســت اما اگــر بتوانند
يكي دو بازيكــن خارجي خوب هم بگيرند
مشــكالت حل ميشود .براي مثال در خط
حمله اگر طارمي مصدوم شود يك بازيكن
مثل او ميخواهيم كه گلزن باشد».

حاللي  :هافبك در حد نوراللهي پیدا نمیشود

«نه» دوباره برانكو به ترانسفر انصاري
پيش سرپرست باشگاه هم منتفي اعالم
كرده بــود امــا واقعيت اين اســت كه
پرونــده اين انتقال را هنوز نبســتهاند و
اگر پرسپوليس بتواند مدافعان مورد نظر
برانكو را جذب كند ،هيچ بعيد نيســت
كه رضايتنامه انصاري را براي پيوستن به
تيم چيني صادر كنند .البته اگر سرمربي
كــروات چنين اجازهاي بدهــد چرا كه
برانكو در بازگشت به تهران وقتي متوجه
شد كه باشــگاه هيچ فعاليتي در نقل و
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اســماعيل حاللي پيشكسوت پرسپوليس
دربــاره نقــل و انتقــاالت پرســپوليس
ميگويد«:شــنيدم باشگاه قصد دارد انصاري را
بفروشد كه اگر اين اتفاق بيفتد با پول انتقال او
ميتوانند  4-5تا بازيكن خوب بگيرند و بخشي
از مشــكالت شــان را حل كننــد ».وي ادامه
ميدهد« :به نظرم در فوتبــال مان بازيكناني
مثــل انصاري زيادي داريم كه طي يك ســال
بياينــد و اينقدر بازدهي داشــته باشــند اما
متاسفانه باشگاهها حاضري خور شدهاند و هيچ

كس فكر ســازندگي نيســت.البته پرسپوليس
هم براي ســاختن بازيكني مثل انصاري تاوان
داد  ».هافبك ســابق پرسپوليس درباره رفتن
نوراللهي و اينكه گزينهاي براي جانشــيني او
جذب نشــده ميگويد« :در فوتبال ما كال سه
چهار هافبك دفاعي خوب و كالســيك داريم.
بــا اينكه بــه نوراللهي بازي كم ميرســيد اما
هر وقت بازي ميكرد كيفيت بااليي داشــت.
من فكر ميكنــم برانكو ميخواهــد بازيكني
را براي اين پســت بياورد كــه هر وقت كمال
محــروم يا مصــدوم بود بتواند بــازي كند اما
پيدا كردن بازيكني با كيفيت نوراللهي ســخت
اســت ».حاللي ميگويد« :ســابقه نشان داده
نميتوانيم بازيكنان خارجي خوب بگيريم چون
خارجيهاي خوب بــا قيمتهاي باال نهايتا به
كشــورهاي عربي ميروند .برخي بازيكنان هم
مثل منشــا دنبال اين هستند تا در اينجا رشد
كنند و اتفاقي خوب در ميآيند .به طور كلي از
هر  10بازيكن خارجي دو تايشان خوب است و
بيشترشان نصف پولي كه ميگيرند نميارزند».
وي دربــاره گزينه ليگ يكــي براي دفاع چپ
ميگويد« :من شــناختي از اين بازيكن ندارم
اما پرسپوليس در اين پست يك بازيكن رونده
ميخواهد .همچنين به يك مهاجم ششــدانگ
نياز دارند تا در نبود طارمي يا كنار او كار كند».

