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عكسهايي كه درونيات مسلمان را نشان داد

كاپيتان ،تنها بازيكني كه بايد گل صعود را ميزد
خبرکوتاه

توهين تنكاته

ســرمربي الجزيره در نشست خبري بعد
از بازي با خبرنگاران درگيري لفظي پيدا كرد.
اين درگيري كار را به جايي رساند كه نماينده
كنفدراسيون فوتبال آســيا كه وظيفه ترجمه
حرفهاي تنكاته را به عهده داشــت ،از ادامه
اين كار خودداري كرد .در پايان نشست خبري
امــا همين نماينده به ميــان خبرنگاران آمد و
گفت« :اگر بخشــي از صحبتهاي ســرمربي
الجزيره را ترجمه نكــردم ،به اين دليل بود كه
حرف بيادبانهاي خطاب به شــما خبرنگاران
ايرانــي زد كه حتمــاً اين مســاله را به كميته
انضباطي ايافسي گزارش خواهم كرد».

خوردبين آماده بازگشت

محمــود خوردبين كه بــه بهانه كمردرد
سرپرســتي پرســپوليس را به افشين پيرواني
تحويل داده بود ،حاال با محروميت افشين ،براي
بازگشت اعالم آمادگي كرده اســت .او درباره
شرايط جسمانياش گفته« :خدا را شكر بهترم.
االن ميتوانم بيــرون بيايم و كمي راه بروم ولي
باز هم بايد مالحظه كنم و فشــار نياورم .با اين
حال اگر باشگاه بخواهد حاضرم برگردم .اتفاقا
دلم هم بــراي تيم و بچهها خيلي تنگ شــده.
حتي ميخواســتم دوشنبه شب براي تماشاي
بازي پرســپوليس و الجزيره به ورزشگاه آزادي
بروم اما هر كاري كردم ،نتوانستم».

هيجانزدگي رادو

آنچــه تلويزيــون از بازي پرســپوليس و
الجزيره پخش ميكرد ،در حمالت ناتمام قرمزها
خالصه ميشد اما كمي آنطرفتر پشت دوربين،
اتفاقاتــي افتاد كه از بين آنها فقط خوشــحالي
نكردن مســلمان به چشــم آمد .غافل از اينكه
دروازهبان كروات جنجالي بــه راه انداخته بود.
بعد از گل اول پرســپوليس ،بوژيدار رادوشوويچ
با مشتهاي گره كرده به سمت نيمكت الجزيره
رفت و همين حركت او ،آغازگر درگيريها بود.
او آخر بازي دوباره شــادياش را تكــرار كرد و
شايد اگر پرسپوليســيها مانع او نميشدند ،با
نيمكتنشينان الجزيره كتككاري هم ميكرد.

جالل پرسپوليس
آخ كه چقدر چســبيد .چه كيفــي داد .چه صعود دراماتيكي شــد با گل جالل .چقدر خوشــحاليم كه صدهزار
نفــر غمزده و خاموش از ورزشــگاه نرفتنــد .مثل آن روزهايي كه پشتشــان به زمين بود تا چشمهايشــان
اتفاقــات دقايق غمبار را مرور كند .حاال اما داســتان ديگري ورق خورده بود .صعود آســيايي حســن ختامي
بــود بر فصلي كه حاال ميشــود رويايياش ناميد .اتفاقي كــه در بهترين حالت و بهترين لوكيشــن ممكن رقم
خورد .خدا را شــكر كه مســقط و ابوظبي نشــد .همين جا در تهران خودمان بود كه اين صعود بزرگ رقم خورد.
همين جا جلوي چشــم همهمان كه فرياد ميكشــيديم و غرورمان به اوج رســيده بود .حاال همه ما آن لحظات
اســتثنايي را فريم به فريم به خاطر ميســپاريم و ســالها با آن حال خوشمان خاطره بازي ميكنيم .ســالها
بعــد هر بار كه ياد بازي الجزيره بيفتيم حتما پيش خودمان ميگویيم عجب شــبي بــود ،عجب گلي زد جالل...
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عجــب گلي زد جــال .نميدانــم چرا اما
احســاس ميكنم اين گل صعــود را فقط بايد
جالل ميزد نــه كس ديگري .انگار فصل بايد با
معجزه بهترين بازيكن تيم تمام ميشــد .كاري
به حرفهاي تن كاته ندارم .بله ســيدجالل در
اشــل كلي فوتبال آسيا شايد ســوپرمن نبود و
مربي هلندي هم به اين نكته اشــاره داشت اما
براي پرسپوليســيها ميتوانست يك ابرقهرمان
زنده باشد .سيد سوپرمن پرسپوليس بود .او كه
در نبــودش تيم در ابوظبي خميده شــد اما در
تهران جان گرفت ،دوباره ســرپا شد و سر آخر
پــرواز كرد .گل جالل مثل پــرواز بود .پرواز به
يك چهارم نهايي كه كمترين حق پرسپوليس به

نظر ميرسيد .باور كنيد حتي اگر واقعيتگراييها
امانمان ندهد و كمي منصف باشــيم معترفيم كه
تيم برانكــو با وجود افت نســبي در دو ماه اخير
حداقل در اين مسابقه استحقاق پيروزي داشت و
بد ميشد اگر جلوي صد هزار نفر ،قهرمان فوتبال
را خميده ،غمزده و شكست خورده ميديديم.
مامور نجات اما كاپيتاني بود كه هميشــه در
دفاع نقش ليدر و رهبر را ايفا ميكرد و مسووليت
اصلياش را به بهترين شــكل ممكن انجام ميداد.
قبلتر در بازي الوصل ســيد با ضربه سر پاس گل
داده و جايــي در آمــار تهاجمي پرســپوليس در
آســيا پيدا كرده بود امــا او را بهعنوان صخرهاي
ميشــناختيم كه مانع گلزني است و گل زدن را
شــبيه به تمام مدافعان مياني با ضربات ســر و از
روي ارسالهاي ايستگاهي آموخته و هر از گاهي
تكرار ميكند .در اين دو سال حتي اين وظيفه هم
بيشتر به عهده شجاع خليلزاده بود و جالل حتي
در ليگ و با ضربه ســر هــم گل نزده بود اما انگار
اينجا همان نقطهاي بود كه بايد باشد و تقدير براي

يك سوال
بزرگ از تمام
خاطرهبازان
پرسپوليسي و
اصال فوتبالي
دارم؛ آخرين
باري كه
سيدجالل
حسيني با پا گل
زده بود را به
خاطر ميآوريد؟
اصال گل به
اين تميزي و
قشنگي از او
ديده بوديد و به
خاطر داريد؟

يك ماه تعطيلي

پرسپوليس صعود هم نميكرد ،باز همين
يك ماه را براي اســتراحت فرصت داشت .بعد
از پيروزي برابــر الجزيره ،برانكو و هموطنانش
(زالتكو ،ماركو ،پاناديچ و رادوشــوويچ) راهي
فرودگاه شدند و با پرواز ساعت  3بامداد تهران
را به مقصد اســتانبول و سپس كرواسي ترك
كردند .بشار رســن هم بعدازظهر ديروز عازم
سفر شد و گادوين منشــا كه خانوادهاش هم
در ايران كنار او هســتند ،ديرتر از بقيه از ايران
مــيرود .با توجه بــه برگزاري جــام جهاني،
تعطيالت تابســتاني پرســپوليس طوالنيتر
خواهــد بــود و خارجيهــا يك مــاه ديگر
برميگردند.

گزارش

حاشيهسازيهاي عجيب تنكاته از ابوظبي تا تهران

از دعوا با مربيان پرسپوليس تا
صحبت عليه خبرنگاران ايراني

در بازي رفت با الجزيره و در ابوظبي بازيكن
شــماره  13اين تيــم كه به نوعــي چركترين
بازيكن تيمش به حســاب ميآمد طوري صادق
محرمــي را بعد از يك دريبــل دو طرفه زد كه
نزديك بود محرمي تعويض شــود اما تنكاته و
كادر فنياش طوري از روي نيمكت بلند شــده و
اعتراض كردند كه داور را تحت تاثير قرار دهند تا
بازيكنشان كارت زرد نگيرد .همان زمان تنكاته
قصد داشــت برانكو را وارد دعواي نيمكتها كند
اما ماركو جوابش را داد .اين دعوا بين دو نيمه آن
بازي هم ادامه داشــت و ماركو و ايگور با تنكاته
مشــاجرهاي سخت داشــتند و به مربي هلندي
گفتنــد خيلي حرف ميزند .تنكاته در پايان آن

پرسپوليس بهترين پايانبندي را رقم زده بود.
يــك ســوال بــزرگ از تمــام خاطرهبازان
پرسپوليسي و اصال فوتبالي دارم؛ آخرين باري كه
سيدجالل حســيني با پا گل زده بود را به خاطر
ميآوريــد؟ اصال گل به اين تميزي و قشــنگي از
او ديده بوديد و به خاطر داريد؟ باورتان ميشــود
يك مدافع مياني ســختگير و فيزيكي كه قاعدتا
كمترين ميــزان تكنيك را در بين همبازيان خود
دارد و اصال مدلش به اين جور ضربات نميخورد،
در لحظه درســت در جاي درســت باشد و آنطور
درســت به توپ ضربــه بزند؟ بــاور كنيد ضربه
سيدجالل تمام ويژگيهاي يك ضربه از مهاجمي
تمامكننده يا هافبكي همه فن حريف را داشــت.
اگــر مثال رومارينيــو برزيلي در تيــم مقابل اين
شوت نهايي را ميزد هيچ كداممان اينقدر تعجب
نميكرديم اما حاال كه ســيدجالل با اين شــوت
ســرضرب و دقيق حريف را مقهور كرده متعجبيم
و البته به همان اندازه مســرور كه عجب گلي بود.
چقدر خوب كه جالل اين شوت آخر را زد و چقدر

مسابقه هم مســرور از پيروزي دقيقه  95فرياد
ميكشــيد و قصد داشــت مربيان پرسپوليس را
تحريك كند.
در بازي برگشت هم او مدام كنار زمين بود
و روي اعصاب بازيكنان پرســپوليس راه ميرفت.
حتي يك بــار وقتي توپ را به محرمي داد ،قصد
داشــت با او دســت بدهد كه محرمي از اين كار
امتناع كرد .واقعيت اين است كه شاگردان تنكاته
برعكس آنچه او در زمين اعالم كرده بود فوقالعاده
چرك و كثيف بازي كردند و عجيب اينكه داور به
اين مســاله توجهي نكرد .جالب اينكه در لحظات
پاياني شــماره  23حريف كه اصال مصدوم نشده
بود بعد از اينكه روي برانكارد نشســت ،با دست

اين صعود شيرين شد.
دقيقــه  90بود .تقريبــا ســايه نااميدي به
اميدهاي ته ماندهمان ميچربيد كه ســانتر بشار
روي سر مصلح نشست و دفع توپ بازيكن الجزيره
ســكانس رويايي را تكميل كرد .بعد از آن شــوت
كشــنده كه حكم زندگــي را براي پرســپوليس
داشت ورزشگاه انفجاري را تجربه كرد كه سالها
فراموشــش كرده بود .لحظهاي بعــد جالل رو به
گوشــهاي از زمين ميدويد؛ مثــل اتوئو به تخت
سينهاش ميزد و شادي ديوانهواري شبيه تاردلي
داشــت .بعدتر كه عكسهاي شادياش را فريم به
فريم مرور ميكرديم رگهاي دســتش و گردنش
كه بيرون زده ميتوانســت اهميت اين گل و اين
صعود را با جزييات بيشتري به تصوير بكشد .شبي
كه عناصر درام يكي يكي پشــت هم چيده شد تا
جالل پرسپوليس با گل كاپيتان جلوي چشم 100
هزار هوادارش كم نشود و تيم برانكو با عزت فصل
را تمام كند .بــاور كنيد اين مهمترين عنصر درام
بود كه جالل خلقش كرد؛ درست هماني كه بايد.

لبه برانكارد را ميكشــيد و ميگفت آرام حركت
كنيد! شــايد اگر محاســبه شــود ،خصيف گلر
الجزيره در نيمه اول دقايق زيادي را كشــت و تا
پايان مســابقه به كارش ادامه داد اما داور چيني
به او كارت زرد نشــان نداد .عجيب اينجا بود كه
مانينگ در نيمه اول فقــط دو دقيقه و در پايان
بازي تنها  4دقيقه وقت تلف شــده محاسبه كرد
كه نسبت به وقتهاي تلف شده بسيار كمتر بود.
با اين حال درگيريهاي رادوشــوويچ با نيمكت
حريف و حرفهايي كه تنكاته در نشست خبري
زد (صحبــت عليه خبرنــگاران ايراني) ثابت كرد
پرسپوليس در نبردي غير فوتبالي ،فوتبال را برد
و خوشبختانه صعود كرد.

مصاحبه

عليپور :قطعا ميمانم

بر خالف شــايعههايي كه درباره
جدايــي آقــاي گل از پرســپوليس
و انتقالــش بــه تيمهــاي خارجــي
ميشــنيديم ،علي عليپور بعد از صعود
پرســپوليس به يك چهارم نهايي ليگ
قهرمانان اعالم كرد كه تصميمي براي
جدايي نگرفته اســت« :من با باشــگاه
قرارداد ســه ســاله دارم و قطعا فصل
بعد هم در پرســپوليس خواهم ماند».
در ادامه ،عليپور از پيروزي پرسپوليس
برابر الجزيره گفت« :بازي ،بازي خيلي
ســنگيني بود و بازيكنــان حريف هم
فقط قصد وقتكشــي داشــتند اما ما
هدفي جز پيروزي نداشتيم .خوشحالم
كه توانســتيم با حمايت هوادارانمان از
سد اين تيم اماراتي بگذريم و به مرحله
بعد ليگ قهرمانان صعود كنيم».

علوانزاده :اين صعود
حقمان بود

احسان علوانزاده در مورد پيروزي
برابر الجزيره و صعود پرسپوليس گفته:
«بازي خيلــي خوب اما ســختي بود.
الجزيره بــر خالف بــازي رفت خيلي
دفاعــي بازي كرد اما خدا را شــكر ما
توانستيم بازي را ببريم .خيلي هجومي
بازي كرديــم و اجــازه خودنمايي به
بازيكنــان حريف نداديــم .البته نبايد
نقــش هــواداران را ناديــده گرفت .با
حمايت آنها توانســتيم برنده از زمين
خارج شويم و اين صعود واقعا حقمان
بــود ».علوانزاده كه مثــل خيليهاي
ديگر به لطف محروميت پرســپوليس
ماندني شــده ،در اين رابطه هم گفته:
«به قرارداد سه ســالهام با پرسپوليس
پايبند هســتم و دوســت دارم بمانم.
انشاءا ...كه همينطور شود».

ف فينال است
منشا :هد 

گادوين منشا كه در بازي با الجزيره
هم نتوانست كاري از پيش ببرد ،درباره
پيروزي و صعود پرســپوليس ميگويد:
«بــازي خوبي انجام داديــم؛ هر چند
در نيمــه اول شــانسهاي بيشــتري
براي گلزني داشــتيم .مرحله مهمي را
پشــت سر گذاشــتيم اما هنوز كارمان
تمام نشــده و بايد به فينال برســيم.
بايد مرحله به مرحلــه پيش برويم .به
اندازه كافي فرصت ريــكاوري داريم و
بايد خودمــان را براي يكچهارم آماده
كنيم ».منشــا در مورد عملكرد داور و
اعتراض پرسپوليســيها هم ميگويد:
«من معموال ســعي ميكنــم در مورد
داوري بازيهــا صحبت نكنم .هر چند
به عقيده خيليها شــايد آن صحنهها
پنالتي بوده است».

خداحافظي احمدزاده تكذيب شد

پيشنهاد رسمي ندارد

درباره جدايي صــادق محرمي آنقدر
شنيده بوديم كه با تماشاي خداحافظياش
غافلگيــر نشــويم .خداحافظي فرشــاد
احمــدزاده امــا همــه را شــوكه كــرد.
پرسپوليســيها هنوز سرمســت صعود
دوباره به يك چهارم نهايي ليگ قهرمانان
بودند كه خبر رســيد احمدزاده هم هواي
رفتن در ســر دارد و حتــي در رختكن با
همتيميهايش خداحافظي كرده اســت:
«فرشــاد احمــدزاده خبر جدايــياش از
پرسپوليس را تاييد و براي اين تيم در فصل
آينده آرزوي موفقيت كرد».
دليلش شــايد پســت اينستاگرامي
فرشــاد بود كه با انتشــار عكس كادر فني
پرسپوليس با جام ،از آنها و حمايتهايشان
تشــكر و براي پرســپوليس فصل آينده
آرزوي موفقيت كرده بود .شــايعه جدايي
او را البته اواســط فصل هم شنيده بوديم
اما اين بــار گفتند بعد از بــازي با الجزيره
خداحافظــي كــرده و قــرار اســت تيم
بعدياش را از ليگهــاي قطر ،هلند ،نروژ

و يا سوئد انتخاب كند .البته كه احمدزاده
هم مثــل هر بازيكــن ديگــري بيميل
نيست دور از حاشــيههاي فوتبال ايران،
فوتبال را به معنــاي واقعياش تجربه كند
امــا جدايي او آنقدرها هــم كه ميگويند،
جدي نيســت .به قول مدير روابط عمومي
باشگاه پرســپوليس« :خداحافظي فرشاد
احمدزاده از پرسپوليس صحت ندارد».
حتي مدير برنامههــاي اين بازيكن
هم گفته كه تكليــف او براي فصل آينده
هنوز مشخص نيست .قرارداد احمدزاده
به پايان رســيده و او حــاال بازيكن آزاد
اســت اما از آنجا كه نامش در فهرســت
فصل آينده برانكو نوشته شده ،مسووالن
باشگاه پرسپوليس در تالشند تا قرارداد او
را تمديد كنند .اين همان چيزي است كه
مدير برنامههاي اين بازيكن گفته و تاكيد
كرده كه« :احمدزاده بيميل نيســت كه
فوتبال در خارج از كشــور را تجربه كند
اما هنوز هيچ پيشــنهاد جدي و رسمي به
دست اين بازيكن نرسيده است».

با وجود تكذيب معاون مالي وزارت
ورزش ،معاونت توسعه مديريت و منابع
ايــن وزارتخانه شــايعه پرداخت پول به
سرمربي پرســپوليس براي تبليغ كاالي
ايراني را دوباره تكذيب كرد.
تكذيبيــهاي با اين مضمــون« :به
اطالع عموم رســانهها ميرساند با توجه
به نشــر اكاذيب از طريق جعل اســناد
دولتــي ،وزارت ورزش و جوانــان ضمن
تكذيــب ايــن مكاتبه مراتب شــكايت

تماشاگران پرسپوليس؛ رويايي و وفادار مثل هميشه

ركورد اين فصل زده شد
اما بيشتر از  80هزار نفر بود

هــواداران پرســپوليس روز 24
ارديبهشــت  97را تبديــل به يك روز
بزرگ و به ياد ماندني كردند.
شايد كســي تصور نميكرد بعد از
استقبال نسبتا سرد از بازيهاي مرحله
گروهي كه تعداد هواداران پرسپوليس از
 35هزار نفر باالتر نرفت در اين مسابقه
ورزشگاه آزادي لبريز از تماشاگر شود.
عصر دوشــنبه نيمــه غربي تهران
به خاطر اين مســابقه ترافيك عجيب و
غريبي داشت و تمام مسيرهاي منتهي
به ورزشــگاه آزادي قفل شــده بود تا
هواداران و اصحاب رسانه براي رسيدن
به ورزشــگاه زماني طوالني در ترافيك
گرفتار شوند و حتي برخيشان دقايقي
از مسابقه را از دست بدهند.
هواداران پرســپوليس اما به خاطر
احســاس نياز تيمشــان به پشتيباني و
شرايطي كه رقم خورده بود ورزشگاه را

پر كردند و هزاران نفر به صورت ســرپا
بازي را تماشــا كرده و تعداد بســياري
موفق به ورود به ورزشگاه نشدند .جالب
اينكه فصل قبل هم پرسپوليس در چند
بازي آسيايي بليت طبقه دوم ورزشگاه
را رايــگان كرده بود اما ايــن ميزان از
استقبال از مســابقه خانگي پرسپوليس
هواداران اين تيم را ياد بازي با بنيادكار
(ســال  )88و حتي الهالل در سال 70
ميانداخت.
جالب اينكه تعداد تماشاگران 80
هزار نفر اعالم شــد و با همین عدد هم
ركورد شكسته ميشود اما تعداد واقعي
هواداران خيلي بيشــتر از اين عدد بود.
هواداران پرســپوليس با وجود شــرايط
ســختي كه تيم محبوبشــان در آن
گرفتار شــده بود بــه توصيههاي مهم
باشــگاه هم گوش دادند و خوشبختانه
خبري از ترقه و نارنجك نشد.

در تنظيــم قراردادهاي دولتي يك امضا
رســميت ندارد و كليــه قراردادها چند
امضــا دارند .هــر گونه قــرارداد با تبعه
ساير كشورها ،با هماهنگي دستگاههاي
ذيربــط ،مراحــل قانوني خــاص دارد.
موضــوع انتشــار تبليغــات از مصاديق
فعاليت وزارت ورزش و جوانان نيست و
قيد فوريــت در مكاتبات صرفا از طريق
مهر رســمي در صورت محرمانه بودن و
چاپ در متن اعمال ميشود».

وداع صادق از روي شانههاي بيرانوند
بعد از جشــن پيروزي پرســپوليس
برخي بازيكنان ايــن تيم به رختكن رفتند
و در حالي كه ســيدجالل و بشــار مشغول
مصاحبه كنار زمين با شبكه تحت قرارداد
اي اف ســي بودند صادق محرمي شروع به
راه رفتن دور زمين كرد و بــراي هواداران
كف ميزد .از همان لحظه مشخص بود كه
شماره  2سرخها بعد از يك فصل درخشان
ديگر در حال وداع با هواداران است .همان
اول كار بيرانوند او را قلم دوش كرد و بعد كه
صادق پايين آمد تقريبا كل ورزشگاه را دور

بعد از ســوت پايان نيمه نخست وقتي برانكو و كادرش با قدمهاي تند و
متوالــي عرض زمين چمن را طي ميكردند تا به ســوي رختكن بروند تقريبا
نصــف آن جمعيت صدهزار نفري نام محســن مســلمان را فريــاد ميزدند.
پرســپوليس با پشــتوانه عظيم هوادارانش در زدن گل به الجزيره ناكام مانده
بود و تمام آن هواداران تصور ميكردند مسلمان ميتواند چاره كار باشد .نيمه
دوم قبل از گل نوراللهي هم يك بار اين اتفاق افتاد اما منشا نخستين بازيكني
بود كه بايد وارد بازي ميشــد .بعد از گل تساوي بشار رسن براي تقويت خط
مياني به زمين آمد و سر آخر در حالي كه برخي به تصور اينكه مسلمان وارد
زمين ميشــود ســر و صدايي راه انداختند غافل از اينكه مصلح تعويض سوم
خواهد بود و مســلمان ،كاميابينيا و يكــي دو بازيكن ديگر بايد روي نيمكت
مينشستند.
بشــار سانتر كرد و مصلح ســر زد تا گل پرسپوليس با پاي سيدجالل قم
بخورد و اينجا همان لحظهاي بود كه برانكو ثابت
ميكرد صعود و پيروزي بدون مســلمان ناآماده
شــدني اســت و بايد به او اعتماد كرد .ساعتي
بعد از پايان مســابقه از همان لحظه دراماتيك
و ثبت گل صعود پرســپوليس عكسهايي روي
ســايتهاي خبري منتشــر شــد كه درونيات
مســلمان در قبــال تيمــش و برانكــو را عيان
ميكرد .عكسهايي كه نشان ميدهد در لحظه
انفجار ورزشــگاه آزادي و شور و شوق ميليوني
هواداران پاي تلويزيون محســن مسلمان خيره
به شــادي گل ســيدجالل انگار عضوي از تيم
شكست خورده است؛ لحظهاي تلخ كه شايد در
فوتبال ايران و باشــگاه پرســپوليس كمنظير و بيسابقه باشد اما حداقل ثابت
ميكند برانكو حق داشــته كه بازيكني با اين نيات و حاشــيه سازيهاي اين
مدلي را بيرون بنشاند .بعد از پايان مسابقه هم اتفاق عجيب ديگري رخ داد و
هنوز خبرنگاران خودشان را به راهروي خبرنگاران ورزشگاه نرسانده بودند كه
مســلمان و كاميابينيا با چهرههايي مغموم – انگار كه عضوي از تيم الجزيره
هستند– چمدانها را برداشته و بدون اينكه كالمي حرف بزنند با قيافه گرفته
از جلوي خبرنگاران رد شــدند و به سمت اتوبوس رفتند .اين اتفاق درست در
لحظهاي افتاد كه بازيكنان ،كادرفني و اعضاي ديگر تيم در رختكن مشــغول
جشــن صعود بودند و صداي فريادهايشــان تا راهروي خبرنگاران ميرسيد.
لحظاتي كه عكس صعود پرســپوليس ثبت شــد هم مسلمان و كاميابينيا در
آن حضور نداشتند.
متاســفانه اين عادت بســياري از بازيكنان فوتبال ايران است كه تيم را
بدون خودشــان نميخواهند .كمال و مســلمان عصر دوشــنبه و در لحظاتي
كه تمام پرسپوليســيهاي ايران شــاد بودند و دوباره غرورشان احيا شده بود
خودشــان را عضوي از اين تيم نميدانستند .مســلمان و احتماال كمال از آن
جمله بازيكناني هســتند كه تصور ميكنند چون دو ســال قبل پرســپوليس
را بعــد از  9فصل ناكامي قهرمان كردهاند هــر كاري ميتوانند انجام دهند و
جايگاهشــان هرگز نبايد از دســت برود در حالي كه رمــز موفقيت در فوتبال
اســتمرار است وگرنه مسي و رونالدو بعد از هر قهرماني بايد به همه دنيا ناسزا
بگويند ،دل به تمرين ندهند و عليه مربي دسيسه كنند.
شــايد يك نويسنده حق داشته باشــد بعد از نوشتن يك رمان عالي يك
ســال استراحت كند و مشغول برگزاري كارگاههاي آموزشي و كارهاي جانبي
شــود اما در فوتبال حتي يك لحظه نميشــود شل آمد و هر روز و هر دقيقه
بايــد دنبال موفقيت و قهرماني دويد و تالش كرد .نمونهاش كارلو آنچلوتي كه
بعد از آن همه قهرماني در بايرن اخراج ميشود.
سه ســال قبل احمد نوراللهي آغازگر برد درخشان شهرآورد بود اما بعد
از آن روي نيمكت نشســت و فصل بعدترش هم نيمكتنشين بود .با اين حال
روز خداحافظي احمد ،برانكو براي اين ســرباز واقعي اشــك ريخت اما تفاوت
بازيكنان در زمان نيمكتنشــيني اينطوري مشخص ميشود .يكي برميگردد
و دوباره ســعي دارد تا ستاره تيم شود اما نيات دروني ستاره سابق وقتي روي
نيمكت مينشيند با يك ويدئو و بعد با انتشار چند عكس در يكي از مهمترين
لحظــات فصل رو ميشــود .حاال و با رو شــدن اين عكسهــا حتما تمام آن
هواداران و پيشكسوتاني كه از مسلمان مقابل برانكو حمايت ميكردند پشيمان
شــدهاند كه اگر اينطور نباشد يا در اين فوتبال نبودهاند و پشت پردههايش را
نميشناسند يا خودشان را به راه ديگري زدهاند و حقيقت را نميبينند.

و براي بازي مستقيم و سرزني به خط حمله
اضافه ميشــود چقدر موثر است .مصلح در
همان زمان كوتاه دو ضربه سر خوب زد كه
يكــی را خصيف از زير طاق بيرون كشــيد
دومي در ريباند گل صعود پرســپوليس را
رقم زد .شايد واقعا خدا مصلح را دوست دارد
كه بعد از آن كار بزرگش مقابل االهلي اين
بار در صعود پرسپوليس تاثير داشت .او در
ليگ هم مهمتريــن گل نيم فصل اول را در
جم به ثمر رساند و سخت نيست اگر بگویيم
او مهاجم بهتر و موثرتري از منشاست.

تكذيبيه رسمي وزارت ورزش :پولي به برانكو ندادهايم
رســمي خود را از كســاني كه مرتكب
جعل و در ادامه نشر آن شدهاند از طريق
مراجــع قانوني پيگيــري مينمايد .نظر
به جعل ناشــيانه به عمل آمده توجه به
نكات زير ضروري اســت؛ امضاي جعل
شده حتي شبيه به امضاي صاحب اصلي
امضا نيست .مكاتبات وزارت ورزش صرفا
از طريق اتوماســيون اداري ثبت ،شماره
و امضا ميشــود .دستور پرداخت در هر
سند با قيد شماره حساب رسميت دارد.

از ناراحتي گل پيروزي تا غيبت در جشن صعود

نميتوانيم به مسلمان خرده بگيريم

شايان مصلح مهاجمي موثرتر از منشا
منشا بهعنوان نخســتين تعويضي و
احتمــاال مهمترين تير تركشــدان برانكو
به بازي رفــت .هر چند ايــن تصميم قبل
از گل نوراللهي گرفته شــده بــود اما بعد
از دريافت گل مســاوي باز هم ناكارآمدي
منشــا بر همگان عيان شــد؛ بازيكني كه
بــا روزهاي خوبــش در پيــكان و ماههاي
نخست حضورش در پرســپوليس تفاوتي
وحشــتناك دارد .در نقطه مقابل شــايان
مصلــح را ببینيد كه از ليــگ يك بهعنوان
مدافع چپ آمده امــا وقتي در لحظات آخر

زد كه در اين راه نوراللهي ،انصاري و مصلح
همراهياش كردند و سيدجالل هم بعد از
مصاحبه به اين جمع اضافه شد .در لحظاتي
به نظر ميرســيد محرمي احساساتي شده
و بغض كرده امــا روز وداع او حتما برايش
خاطره انگيز خواهد شــد چرا كه ورزشگاه
پر از تماشــاگر بود و هواداران هم حسابي
تشــويقش كردند .محرمــي در تمام اين
مدت درباره رفتنش ســكوت كرده بود در
حالي كه از چنــد هفته قبــل انتقالش به
ديناموزاگرب قطعي شده بود.

با پيروزي برابر الجزيره ،قرمزها به يك
چهارم نهايي ليگ قهرمانــان صعود كردند
و حاال رضا شــاهرودي درباره پيروزيشــان
ميگويد« :من هم مثل هواداران انتظار يك
پيروزي پرگل را مقابل تيم هفتم ليگ امارات
داشتم اما الجزيره بهتر از تصور ما بود .معلوم

احمد نوراللهــي از وقتي به تركيب
پرسپوليس برگشــته بود سعي داشت با
يــك گل تماشــايي و از راه دور دوباره
به قلوب هواداران پرســپوليس راهي باز
كند و البته نزد برانكو تبديل به عنصري
مهم و اصلي شــود .نوراللهي در نشست
خبري قبل از بازي كنار برانكو نشســت
و درباره اين ميگفت كه اميدوار اســت
وظايف تدافعي كاميابينيا و ربيعخواه را

و با ســوپرگلي كه زد تمام شوتهاي بد
قبلي را پشــت سر گذاشت تا به هدفش
برســد .شادي ديوانهوار احمد بعد از گل
حاكي از آن فشــاري بود كه ماهها روي
دوشش ســنگيني ميكرد و سرانجام او
موفق شد در آخرين لحظات فصل ثابت
كنــد بازيكــن مهمي اســت و ميتواند
براي برانكو و هواداران پرســپوليس مايه
اميدواري باشد.

بود پرسپوليس را هم به خوبي آناليز كردهاند
اما خدا را شــكر بچهها ثمــره تمركز باال و
جنگيــدن خود را گرفتند و برنده شــدند».
شــاهرودي يــك توصيه هم بــراي عليرضا
بيرانونــد دارد« :او زحمت زيادي كشــيده
اما اگر قرار اســت شــماره يك پرسپوليس
باشد ،بايد بيشــتر زحمت بكشد .به بيرانوند
توصيه ميكنم تمركز و تمريناتش را بيشتر
كند و وارد حاشــيه نشود .او ميتواند خيلي
بهتر از اين باشد .بيرانوند به احتمال فراوان
دروازهبــان اصلي تيمملي در جــام جهاني
اســت و بايد ضعفهايش را با تمرين بيشتر
بپوشــاند ».جالب اما واكنش رضا شاهرودي
به خوشــحالي نكردن مســلمان بعد از گل
پيروزي پرســپوليس اســت« :حتماً نبايد با
پريدن روي سر ســاير بازيكنان خوشحالي
كني! خوشــحالي ممكن است دروني باشد.
بازيكن نميتواند از موفقيت تيم خوشــحال
نباشد ،حتي اگر در تركيب اصلي بازي نكند.
به نظرم نميتوانيم به مسلمان خرده بگيريم
چون خوشحالي او دروني بود!»

درخشان :پرسپوليس سبك بازياش را عوض كند
حميــد درخشــان هــم مثــل همه
پرسپوليسيها خوشــحالياش از پيروزي و
صعود پرســپوليس را نتوانسته پنهان كند:
«پرســپوليس مقابل الجزيــره خيلي خوب
بازي كرد .حريف آمده بود تا دفاع كند و يك
مساوي بگيرد .الجزيره بازي بستهاي را ارائه
كرد و دفاع خوبي هم تا دقيقه  89انجام داد
اما در لحظات پاياني نتوانست مقاومت كند
و شكست خورد .خط دفاع الجزيره عملكرد
خوبي داشــت اما پرسپوليس با تمام توانش
بازي كرد و برنده شد .بازيكنان خيلي تالش
كردند و با حمايت تماشاگران ،فشار زيادي
به حريف وارد شد .بازگشت جالل حسيني
هم به پرسپوليس خيلي كمك كرد .اين برد

را به هواداران پرســپوليس تبريك ميگويم
اما بــه نظرم تيــم بايــد در مراحل بعدي
بهتر بازي كند زيرا حريفان سرســختتري
در انتظــار شــاگردان برانكــو خواهند بود.
پرســپوليس بايد در مراحــل بعدي بهتر و
روانتر بازي كند و اين ،نيازمند تغيير سبك
بازي تيم و يا حتي سيستم بازي آنها است».
اين پيشكسوت درباره صحبتهاي سرمربي
الجزيره كه گفته بود ســيدجالل سوپرمن
نيست هم گفته« :ايشــان نظر شخصياش
را گفتــه اما به نظر من ســيدجالل بهترين
بازيكن پرســپوليس و ميــدان بود و اگر در
بازي رفت حضور داشــت ،شايد پرسپوليس
شكست نميخورد».

برانكو به حرف منتقدان رسيد

شوت نوراللهي ،اثبات شايستگيها در آخرين روز فصل
به درســتي انجام دهد امــا او پا را فراتر
گذاشــت و دنبال راهي رفــت كه آغاز
كرده بود .نوراللهــي از وقتي به تركيب
برگشــت بارها در مســابقات شــوت از
راه دور را امتحــان كرد امــا ضربات او
با شــدتي بســيار كم و به بدترين شكل
ممكــن نواخته ميشــد و بــا فاصلهاي
بســيار از دروازه بيــرون ميرفت اما در
مهمترين بازي توپ به پاي او نشســت
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بازي پرســپوليس و الجزيــره را بيژن
ذوالفقارنسب اينطور كارشناسي كرده است:
«ايــن بازي خيلي از مشــكالت و تنگناهاي
اساسي پرســپوليس را نشان داد و مشخص
شد آنجايي كه پرســپوليس نياز به پيروزي
و انجام يك برنامه تهاجمي و ســازمانيافته
دارد ،دچار مشكل ميشــود .پرسپوليس در

بازيهاي پاياپاي و زماني كه نتيجه مساوي
است و حتي در مواقعي كه حريف ضعيفتر
از خودش هست دچار مشكل ميشود .شايد
 75درصد بازي در اختيار پرسپوليس بود اما
كار برنامهريزيشدهاي وجود نداشت .اين يك
بازي معمولي و احساسي از جانب پرسپوليس
بود و الجزيره هم بــا اينكه خيلي بد معرفي
شــده بود ،بهنظرم تيم خوبي بود و بازيكنان
باهوشي داشــت .كادر فني پرسپوليس بايد
بهدفعــات اين بازي را نگاه و به عملكرد خط
مياني تيمش كه در اين بازي بسيار بيثبات
بود ،دقت كند ،بهنظرم اين مســابقه چشم و
گوش سرمربي پرسپوليس را باز كرد .برانكو
در همين بازي به حرف منتقدانش رســيد و
به او ثابت شد كه پرسپوليس در خط مياني
به بازيكناني بــا كالس باالتر احتياج دارد».
ذوالفقارنســب اين مصاحبه را هم نتوانسته
بدون انتقاد از بيرانونــد تمام كند« :بيرانوند
ممكن است دچار مشــكالت روحي و رواني
شده باشد .بايد روي اين بازيكنان كه قابليت
بدني و خالقيت فني مناسبي دارند به لحاظ
اخالقي و روحي و رواني كار شود».

