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استارت پرسپولیس برای چهار جام

رویای شیرین ناپختــه

خبرکوتاه

پرسپوليس ميهمان برانكو

اردوي  ۱۲روزهاي كــه پيــش از ايــن
ميگفتنــد برانكو خواهان برپايياش در اوكراين
شــده ،در زادگاه سرمربي پرســپوليس برگزار
ميشــود .مرد كروات در ســفر يك ماههاش به
كرواسي چند تا از كمپهاي تمريني اين كشور
را زير نظر گرفته و تصميم دارد پرســپوليس را
پيش از فصل به كشــور خودش ببــرد .اردوي
قرمزهــا از  8تير شــروع ميشــود و چند بازي
تداركاتي هم در آن گنجانده شده كه البته بايد
ببينيم از بين هموطنــان او چه تيمهايي بازي
مقابل پرسپوليس را قبول ميكنند.

تمرین به جاي جام جهاني

ســرمربي پرســپوليس برنامه سفرش به
روسيه و تماشاي بازيهاي جام جهاني را تغيير
داد .برانكو ايوانكوويچ تصميم گرفته بود سفري
به روســيه داشــته باشــد و بازيهاي تيمملي
كرواسي را تماشا كند اما از آنجا كه تمرينهای
پرسپوليس از شــنبه هفته آينده آغاز ميشود،
قيد اين سفر را زده و جمعه به تهران برميگردد
تا دوباره اختيار قرمزها را در دست بگيرد.

خارجيها در راهند

همه مربيان و بازيكنان خارجي پرسپوليس
روز جمعــه در تهران خواهند بود اما نخســتين
گروهي كه برميگردد ،كرواتها هستند .برانكو
ايوانكوويچ كه بعد از بازي برگشت برابر الجزيره
همراه با برادرش زالتكو ،ايگــور پاناديچ ،ماركو
استيلينوويچ و بوژيدار رادوشويچ تهران را ترك
كرده بود ،بامداد جمعه با همراهي آنها به ايران
برميگردد .گادوين منشــا و بشــار رســن هم
همان روز اما چند ســاعت ديرتر از كرواتهاي
پرسپوليس وارد ايران خواهند شد.

همنشيني گرشاسبي و برانكو

نخستين كاري كه ســرمربي پرسپوليس
قرار اســت بعد از بازگشت به تهران انجام بدهد،
ديدار با سرپرست اين باشگاه است .برانكو بامداد
جمعه به تهران ميآيد و پيش از ظهر همان روز
نشســتي ويژه با گرشاسبي خواهد داشت كه در
اين همنشــيني ،قرار است برنامههاي اردويي و
نقل و انتقاالتي پرسپوليس را بررسي كنند.

براي دايي پول ندارند

علــي دايــي همچنــان منتظر اســت و
پرســپوليس بيپــول .آنقــدر كــه حميدرضا
گرشاســبي ميگويد براي پرداخت طلب سه و
نيم ميلياردي دايي هيچ پولي در حساب باشگاه
نيست« :اگر پول داشــتيم ،اولويتمان پرداخت
مطالبات علي دايــي بود .او خودش هم ميداند
كــه وضعيت مالي باشــگاه پرســپوليس چقدر
نابســامان اســت .دايي مطمئن باشــد چنانچه
وضعيتمان اســفناك نبود ،او را روي ســرمان
ميگذاشــتيم .هر چند همين االن هم پرداخت
مطالبات معوقه ايشان جزو اولويتهاي ماست».

گزارش

تمرینــات پرســپولیس برای فصل جدید لیگ برتر فوتبال کشــور در حالی از ابتدای هفته آینــده کلید میخورد که رویاهایی بزرگ در ســر مردان برانکو
ایوانکوویچ شــکل گرفته اســت .معلوم نیســت با احتساب جدایی محســن مسلمان و فرشــاد احمدزاده از پرسپولیس و جذب نشــدن سروش رفیعی و
البته منع خرید نفرات تازه که همچنان برای ســرخها برقرار اســت ،آنها چقدر حق دارند به این رویاها به طور جدی فکر کنند اما این نکته مســلم اســت
کــه حتی در گرماگرم جــام جهانی مردان پرســپولیس رویاهای خود را تعقیــب میکنند و البته حداکثر و ســقفی را نیز بر آن قائل نیســتند .این فصل
میتواند چهار جام ناب را برای ســرخها به ارمغان بیاورد که فتح تمامی آنها پرســپولیس را صاحب بزرگترین دســتاورد در تاریخ حیاتش خواهد کرد و در
میان کل باشــگاههای ما نیــز امری نمونه و نادیده خواهد بود و تصاحب حتی دو جام نیز برای اینکه قرمزها بســیار موفق تلقی شــوند ،کفایت خواهد کرد.
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 ۹۵درصد خواستههاي برانكو را برآورده كرديم

وصال روحاني
Vesal Rohani

چالش نخســت پرســپولیس با برگزاری
سوپرجام کشور در روز  29تیرماه آغاز خواهد
شــد که یک بار دیگر دو «بزرگ» پایتخت را
در قالب یک شــهرآورد تازه روبهروی یکدیگر
قــرار خواهــد داد .رجحان اســتقاللیها بر
پرسپولیســیها این اســت که توانستهاند به
سبب آزادی عملشان در بازار نقل و انتقالها
امثال مرتضی آقاخان و روحا ...باقری را بخرند
اما برانکو با اندیشه و باوری که به نظر میرسد
بیش از حد خوشــبینانه باشــد تصریح کرده
اســت هر کس میخواهــد ،میتواند از جمع
ســرخها برود و او آنقدر تــوان و نفرات واجد
شرایط دارد که میتواند غیبتشان را پوشش
دهد .چنین مســالهای در روز دیدار سوپرجام
در ورزشگاه سرشــار از جمعیت آزادی مورد
تســت جدی قرار خواهد گرفــت اما اگر هم
ســرخها از این آزمون با موفقیت عبور کنند
باز به معنای رودررو شدنشــان با فصلی کم
دردسر نخواهد بود زیرا انواع مسابقات سنگین
و پرفشار در انتظارشان خواهد بود و لحظهای
لغــزش هم برای ناکامی آنهــا کفایت خواهد
کرد.
معضل رویارویی با الدحیل
سه جام پیش روی دیگر قرمزها لیگ برتر
و جام حذفی ایران و البته لیگ قهرمانان آسیا
هســتند که در آخری پرسپولیس به جمع 8
تیم مرحله یکچهارم نهایی رســیده و در این
مرحله با الدحیل قطر که آمادهترین تیم امسال
غرب قاره نشان داده است وعده مالقات دارد.
تخمین و پیشبینی اینکــه در این رویارویی
چه چیــز روی خواهد داد نه چندان ســخت
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دالیل صبر
برانکو

این پرسش
مطرح است که
اگر قرار باشد
پرسپولیس
همسو با آب
رفتن تدریجی
نفراتش بر
حجم رویاهای
خود بیفزاید
و به این نکته
بیتوجه باشد
که رقبایش
برخالف او
هم به درجات
باالتری رسیده
و هم با جذب
انواع نفرات
تازه بر نیروی
انسانی خود
افزودهاند ،آیا
کار عاقالنهای
کرده است
یا خیر و آیا
حقایق را
گم نکرده و
انبوه رویاهای
شیرینش،
ناپخته نیست؟

و در عین حال امید پرســپولیس برای رسیدن
به هدفش و فینالیســت شدن در این مسابقهها
اندک نیســت .اینکه پس از جدا شدن تدریجی
مهرههایــی تاثیرگذار مثل طارمی ،مســلمان و
احمدزاده در دو فصل اخیر و نامشــخص بودن
تکلیف وحید امیری و خریداری مهدی شیری و
ارجــاع او به نیم فصل دوم تا چه میزان میتوان
در زمینه آرزوهای آســیایی قرمزها امیدوار بود،
مسالهای است که میتوان به آینده سپرد اما در
عزم سرخها برای تجدید قهرمانیشان در لیگ و
جبران قصورهایشان در جام حذفی شکی وجود
ندارد.

حمیدرضا گرشاســبی تصریح کرده است که یکی
از دالیــل اصلی برانکو ایوانکوویچ برای صبر و تاخیر در
انعقاد قرارداد تازهاش حل نشدن مشکل خریدهای تازه
توسط تیمش بوده است.
اگر احمد نوراللهی را که در اواخر فصل گذشــته
از نو جذب سرخها شــد نادیده بگیریم ،تنها مهره تازه
استخدام شــده آنها که میتوانند بالفاصله از وی بهره

مردان مصمم
ســیدجالل حســینی که امــکان همراهی
ملیپوشان را در جام جهانی  2018از دست داد
و حســین ماهینی که حتی به لیست اولیه 35
نفــره کارلوس کــیروش راه نیافت و مهرههایی
مثل علی علیپور و محمد انصاری که میخواهند
عضو تیــم اعزامی ایران به جام ملتهای آســیا
 2019باشند همگی در این راه مجبور به تالشی
بــزرگ در لیگ هجدهم خواهنــد بود و با اینکه
برانکو با برابر دانســتن امثال رســن و نعمتی با
مســلمان عمال یک اشتباه فنی آشکار را مرتکب
میشود اما چون هنوز سایهای از تیم پر از شوق

گیرند ،امید عالیشــاه بازیکن سابقشــان است که ایام
خدمت سربازیاش در تراکتورســازی به پایان رسیده
اســت .اینکه عالیشــاه تا چه حــد میتواند جورکش
رفتهها باشــد و پرســپولیس برای قهرمانی تا چه حد
نیازمند قطعی شــدن اســتمرار حضور وحید امیری و
پایان مصدومیت طوالنی محسن ربیعخواه است ،نکاتی
اســت که بدون پاسخی ســریع در ذهنها رژه میرود

و تحرک لیگهای شانزدهم و هفدهم نیز در نیم
فصل هجدهم قرمزها رویت میشــود ،میتوان
خردهای به آرزوپردازی قرمزها برای فتح مجدد
لیــگ نگرفت .در عین حال این پرســش مطرح
اســت که اگر قرار باشد پرسپولیس همسو با آب
رفتن تدریجی نفراتش بــر حجم رویاهای خود
بیفزاید و به این نکته بیتوجه باشد که رقبایش
برخالف او هم به درجات باالتری رســیده و هم
ت تازه بر نیروی انســانی خود
با جذب انواع نفرا 
افزودهاند ،آیا کار عاقالنهای کرده است یا خیر و
آیا حقایق را گم نکرده و انبوه رویاهای شیرینش،
ناپخته نیست؟

اما از حاال مشــخص است که رویای چهار جامی شدن
قرمزها در فصل هجدهم آرزوپروری صرف تیمی است
که در صالحیت کادر فنی آن شکی وجود ندارد اما در
داشــتن طراوت الزم و البته پرســنل کافی تردیدهای
محســوس را میتوان حس کرد .این رویایی است که
اگر ناپخته و غیرقابل دســتیابی هم نباشد .بیش از حد
بر پایه خوشبینی صرف بنا نهاده شده است.

اينكه باشــگاه پرســپوليس هنوز براي
تيم برانكو سرپرســت معرفــي نكرده يعني
به بخشــش و يا كاهش محروميت افشــين
پيروانــي اميدوار اســت .حاال آنكــه به نظر
ميرسد كميته اســتيناف فدراسيون فوتبال
عجلهاي بــراي تصميمگيري درباره او ندارد.
اين از تاخير دوباره در بررسي پرونده پيرواني
مشخص اســت .آنهم در حالي كه حدود دو
هفته پيش مســووالن كميته استيناف اعالم
كــرده بودنــد  ۲۲خرداد به پرونده افشــين
پيروانــي رســيدگي ميكننــد و نكردند تا

مصالحه بدون
پرداخت پول

پرسپوليسيها
در كنار زندانيان

به مناســبت روز جهانــي صنايع
دستي ،يك مراســم افطاري با حضور
بــزرگان ورزش و هنــر ايــران براي
آزادســازي زندانيان جرايــم غيرعمد
برگزار شــد .در اين مراسم تعدادي از
افراد خير ،بزرگاني همچون علي پروين
و افشين پيرواني و همچنين هنرمندان
سرشناسي از جمله گوهر خيرانديش،
الهام حميدي ،داريوش ارجمند ،مجيد
مظفري ،ســعيد راد ،پژمــان بازغي و
حســامالدين سراج به رســم پهلواني
شركت داشتند .و اين هم توضيحي كه
مدير نهاد برگزاركننده اين مراســم در
مورد آن گفته است« :تالش همه ما بر
اين اســت افرادي را كه به خاطر مبالغ
ناچيز مدتهاســت در زندان به ســر
ميبرند و خانوادههايشــان در معرض
آســيب قرار دارند ،به همــت عزيزان
به آغوش خانوادههايشــان بازگردانيم.
حتي اگر يك شــخص به واســطه اين
كمكها آزاد شــود ،ما خداوند را شاكر
هســتيم و برايمان كفايت ميكند اما
خب خوشــبختانه مبلــغ قابل توجهي
جمعآوري شــده كــه آن را در اختيار
ســتاد آزادسازي زندانيان غيرعمد قرار
خواهيم داد».

اميدوار به خوشقولي آقاي ستاره
بازيكني كه اگر چه بعيد است در 30
سالگي پيشنهاد اروپايي دندانگيري
داشته باشــد اما بازي كردن در جام
جهاني اين شــانس را بــراي او زنده
نگه ميدارد .پرسپوليس بايد حساب
پيشــنهادهايي را هم كــه احتماال از
قطر براي اين بازيكن ميرسد ،داشته
باشد اما ترجيح ميدهد به جاي فكر
كــردن به آن ،به وعدهاي كه از وحيد
اميري گرفتــه دل ببندد .اين بازيكن
اگر چه حاضر به امضاي قرارداد نشد
اما پيش از سفر با تيمملي قول داد كه
اگر پيشــنهاد خارجي خوبي نداشته
باشــد و پنجره نقل و انتقاالت باشگاه
هم بسته بماند كه احتماال همينطور
ميشــود ،قــراردادش را تمديد كند.
حاال اينكه چرا برخي از پيشنهادهاي
نجومي به اميري كه بدون پيشنهاد به
روســيه رفته و جام جهاني هم شروع
نشــده كه مشــتري پيدا كند حرف
ميزنند ،موضوعي اســت كه دليلش
را خودِ شايعهها حتما بهتر ميدانند.

واكنش باشگاه به طرح تحقيق و تفحص مجلس؛ االن وقتش نيست
نماينده متقاضــي تحقيق و تفحص
از دو باشــگاه پرســپوليس و اســتقالل
(بهعنوان باشــگاههاي وابســته به وزارت
ورزش) در تازهتريــن مصاحب ه از تصويب
طرح خودش گفته و ادعا كرده كه اجراي
ايــن طرح تا  20روز آينــده كليد خواهد
خــورد .اتفاقي كــه رخ دادنش قطعا باب
ميل ســرخابيها نيســت و براي همين
سرپرست باشگاه پرسپوليس نتوانسته آن

نيست .هر چند هر تصميمي كه گرفتهاند،
براي ما قابل احترام است .البته اين اتفاق
يــك حســن هــم دارد و آن ،اينكه در
جاهايي كه حق باشگاه پرسپوليس خورده
شــده ما ميتوانيم در اين طرح موضوع را
پيگيــري كنيم و به حقمان برســيم .در
مورد حق و حقوق اين دو باشــگاه مسائل
بســياري وجود دارد كه اميدواريم به آنها
هم رسيدگي شود».

بهترين قرارداد كمال؛  3ساله در  30سالگي
تمديــد قــرارداد ناگهانــي كمــال
كاميابينيــا با پرســپوليس ،خبري بود كه
شــامگاه يكشنبه منتشر شــد و به يكي از
پروندههــاي فرسايشــي نقــل و انتقاالت
پايان داد .آنچه ماندن او در پرســپوليس را
مهمتر از هميشــه جلوه ميداد ،محروميت
اين باشــگاه از جذب بازيكن بود و جدايي
محرمي و احمدزاده .جالب اينكه كاميابينيا
وقتي براي امضاي قرارداد به باشــگاه رفت
كه برانكو به مديران پرسپوليس اعالم كرده
بــود بيش از اين منتظر او نمانند .از طرفي

وزارت ورزش پرداخت پول به سرمربی پرسپولیس
را تكذيب كرد

از حاشیهسازها شکایت می کنیم

كرد .نظر بــه جعل ناشــيانه به عمل
آمــده ،توجه به اين چند نكته ضروري
است؛ امضاي جعل شــده حتي شبيه
به امضاي صاحب اصلي امضا نيســت.
مكاتبــات وزارت ورزش صرفا از طريق
اتوماســيون اداري ثبت ،شماره و امضا
ميشود .دســتور پرداخت در هر سند
با قيد شماره حساب رسميت دارد .در
تنظيــم قراردادهــاي دولتي يك امضا
رســميت ندارد و كليه قراردادها چند
امضــا دارند .هر گونه قــرارداد با تبعه
ساير كشورها ،با هماهنگي دستگاههاي
ذيربط ،مراحــل قانوني خــاص دارد.
موضوع انتشــار تبليغــات از مصاديق
فعاليت وزارت ورزش و جوانان نيست.
قيد فوريت در مكاتبات صرفا از طريق
مهر رسمي در صورت محرمانه بودن و
چاپ در متن اعمال ميشود».

را بيپاســخ بگذارد .حميدرضا گرشاسبي
در واكنش به اين پرسش كه چرا مجلس
بدون توجــه به هزينههاي هنگفت برخي
باشگاههاي صنعتي در فوتبال ،فقط طرح
تحقيق و تفحص از دو باشگاه پرسپوليس
و استقالل را در برنامههاي خود قرار داده
است ،اينطور گفته« :اگر بخواهيد نظر من
را بدانيــد كه بايد بگويــم االن اصال وقت
خوبــي براي رســيدگي به ايــن موضوع

آنچه پرسپوليســي شدن سروش رفيعي را به تاخير انداخته ،همان يك
نيمفصلي اســت كه او يا بايد در خانه سپرياش كند و يا در يك تيم ديگر.
تيمي كه قطعا ســپاهان و تراكتورســازي نيســت چرا كه هيچكدام از آنها
پيشــنهاد سروش براي امضاي قرارداد  6ماهه را نپذيرفتند و به همين دليل
اين بازيكن را از دست دادند .در واقع تنها نساجي بود كه چنين شرطي را از
رفيعي قبول كرد و حاال ميگويند اين بازيكن قرار است نيمه نخست فصل را
در تيم تاز ه صعودكرده مازندرانيها بگذراند .خو ِد ســروش البته ميلي به اين
كار ندارد و حتي چند روز پيش توافق را تكذيب كرد اما شنيديم جواد نكونام
قصد دارد هافبك فصل گذشــته تيم الخور را
راضي كند كه براي يك نيمفصل هم شــده ،با
نساجي قرارداد ببندد .سروش رفيعي هم البته
اين پيشــنهاد را رد نكرده امــا گفته كه براي
پوشيدن پيراهن نساجي اول بايد با پرسپوليس
به توافق برسد .اگر مديران پرسپوليس بتوانند
خواســتههاي او را برآورده كنند و پروفسور هم
موافق باشد ،سروش رفيعي نيمفصل اول براي
نســاجي بازي ميكند و در زمستان كه پنجره
نقل و انتقاالتي پرســپوليس باز شــد ،به تيم
برانكو برميگردد .باشگاه پرسپوليس البته يك
پيشــنهاد ويژه هم براي سروش داشــت كه براي اجرا كردنش بايد موافقت
باشگاه ســايپا را هم ميگرفت .پيشنهادش اين بود كه سروش نيمفصل اول
در سايپا بازي كند و در نيمفصل به همراه مهدي ترابي كه قول دادهاند تا آن
موقع پول رضايتنامهاش را پرداخت ميكنند ،به پرسپوليس بيايد.
راهكاري كه سرپرست باشگاه پرسپوليس دربارهاش گفته« :در اين مورد
اقداماتي انجام دادهايم اما تصميم اصلي بر عهده باشــگاه ســايپا اســت .هر
تصميمي كه اين باشــگاه در مورد ترابي بگيرد ،براي ما قابل احترام خواهد
بود».
باشگاه ســايپا اما قبول نكرده و از طرفي با توجه به سرباز شدن ترابي،
اين بازيكن احتماال بايد به تراكتورسازي برود.

م ملي اميدوارم
كاشاني :به صعود تي 

سرپرست پرســپوليس همچنان از حضور در
فوتبال محروم باشد .افشين پيرواني به محض
اعــام حكم كميتــه انضباطي فدراســيون،
اعتراض به محروميت  ۵ســاله خود را براي
تجديدنظر در اختيار كميته استيناف قرار داد
اما مشــخص نيست چرا به پرونده حساس او
رسيدگي نميشــود .در اين رابطه شنيدهايم
به دليل حساســيت پرونده و همينطور براي
جلوگيري از حاشيههاي احتمالي ،شايد اين
پرونده بعد از روشــن شدن وضعيت ايران در
جام جهاني مورد بررسي قرار بگيرد.

جدايي اميري؟ باور نكنيد

در واكنش به تكرار شــايعههايي
كــه در چند ماه اخير منتشــر شــده
بود ،معاونت توســعه مديريت و منابع
وزارت ورزش و جوانــان يك بار ديگر
پرداخــت پول بــه برانكــو ايوانكوويچ
ســرمربي كــروات پرســپوليس براي
تبليــغ كاالي ايرانــي را تكذيب كرد.
ايــن تكذيبيه را پايــگاه خبري وزارت
ورزش و جوانان منتشر و سايت رسمي
باشگاه پرســپوليس آن را بازنشر كرده
كه متن آن به شــرح زير اســت« :به
اطالع عموم رسانهها ميرساند با توجه
به نشــر اكاذيب از طريق جعل اسناد
دولتــي ،وزارت ورزش و جوانان ضمن
تكذيــب اين مكاتبه ،مراتب شــكايت
رســمي خود را از كســاني كه مرتكب
جعل و در ادامه نشــر آن شــدهاند از
طريق مراجع قانونــي پيگيري خواهد

كليديترين حرف سرپرست باشگاه پرسپوليس اين است كه «تا اينجاي
كار  95درصد خواستههاي آقاي برانكو را برآورده كردهايم».
حميدرضا گرشاســبي با همين توضيح كوتاه ،درباره فعاليتهاي نقل و
انتقاالتي باشگاه پرسپوليس گفته« :در جذب بازيكن از دو منظر خيلي تحت
فشــار بوديم .يكي اينكه بايد بازيكن را به باشــگاه كشانده و در مورد جذب
او و پيشــنهادهای مالياش مذاكره ميكرديم و فشــار اصلي هم اين بود كه
كمتر بازيكني ميپذيرفت به خاطر شــرايط خاص پرسپوليس و محروميتش
پــاي ميز مذاكره با ما بنشــيند .آنها به اين فكر ميكردند كه تا شــش ماه
نميتوانند بازي كنند و همين پشيمانشــان ميكرد .با اين حال ما تا جايي
كه ميتوانســتيم ،تالش كرديم و تا االن  95درصد خواستههاي سرمربي را
برآورده كردهايم».
آقاي سرپرســت ســپس درباره بدهيهاي اين باشــگاه توضيح داده:
«پرســپوليس  32ميليارد تومان بدهي دارد كه باشگاه در مذاكره با شاكيان
توانســته اين رقم را تا  27ميليارد تومان كاهش بدهد .البته ما نميخواهيم
تقصيــرات را گردن مديــران قبلي بيندازيــم .قطعاً هر فردي در باشــگاه
پرســپوليس مسووليت ميپذيرد دوســت ندارد با اقدامات نادرست كارها را
خراب كند و دنبال پيشــبرد كارهاي اجرايي باشگاه است اما بعضي كارهاي
ســليقهاي چالشهايي را براي ما به وجود آورده كه بعضاً قابل حل هستند.
هر چند بعضي از آنها هم گرههايي دارند كه فقط با دندان باز ميشــوند .به
هر حال االن وظيفه ماست براي نجات پرسپوليس با چنگ و دندان بدويم تا
به پروندههاي مربوط به مطالبات باشگاه رسيدگي كنيم».
در پايان ،گرشاسبي پيشخور كردن بخشي از پول قرارداد فصل آينده با
حامي مالي به خاطر پرداخت مطالبات آنتوني گولچ را رد كرده است« :نه ،ما
ل گرفتهايم ،نه بيش از آن .كاري با باشگاههاي ديگر
طبق برنامه و جدول پو 
ندارم اما من به خاطر اينكه االن كارهاي باشــگاه را پيش ببرم ،از اين كارها
نميكنم چون نميخواهم براي مديران بعدي مشكلتراشي كنم».

سروش از نساجي به تيم برانكو ميآيد

خرده گزارش

اين داستان چند ماه است كه هر
روز براي پرســپوليس تكرار ميشود.
داستان جدايي ستارههاي قرمزپوش
و پيشنهادهايشــان كه پيش از پايان
فصل كليــد خورده بــود و بدبينها
ميگفتند هيچ بازيكني با پرسپوليس
نميماند .آن موقــع البته صحبت از
جدايي فرشــاد احمدزاده بيشــتر به
يك شــوخي شــبيه بود اما او خيلي
زودتر از همتيميهاي جداييطلبش
به پرسپوليس پشــت كرد و پلهاي
پشــت ســرش را هم خــراب كرد.
احمــدزاده در حالي رفت كه پيش از
او صادق محرمــي خداحافظي كرده
بود و ميگفتند كمال كاميابينيا هم
پيشنهادهاي خوبي دارد كه بعيد است
آنها را ناديده بگيرد .اين البته ادعاي
خو ِد او و مديــر برنامههايش بود كه
حتي بعد از تمديد قرارداد اين بازيكن
گفتند تيم تركيهاي حاضر بوده ســه
برابر پرسپوليس به كمال پول بدهد.
حاال هم نوبت به وحيد اميري رسيده.

گرشاسبي :از حامي مالي پول اضافه نگرفتهايم

سايپا پيشنهاد باشگاه پرسپوليس را قبول نكرد

تاخير عجيب استيناف؛ بررسي پرونده پيرواني بعد از جام جهاني؟

براي بســتن پرونده محمدامين
آرامطبــع ،مســووالن پرســپوليس
به فكر واســطه فرســتادن افتادهاند.
كوتاهي مديران پيشــين و شــكايت
آرامطبع باعث شــد ايــن بازيكن با
حكمــي كه از ســوي كميته تعيين
وضعيــت و اســتيناف فدراســيون
گرفته 235 ،ميلیون تومان از باشگاه
پرســپوليس طلبكار باشــد .قسمت
بدتــر ماجرا اين اســت كه اين حكم
و بدهــي ،پرســپوليس را حتــي در
آســتانه حذف از ليگ قهرمانان آسيا
در فصل آينده قــرار داده و مديران
باشگاه در تالش هســتند تا موضوع
را فيصله دهند .جالب اينكه آرامطبع
در ليگ برتر براي پرســپوليس بازي
نكــرد و تنها در بازي با قشــقايي در
جام حذفي به ميــدان رفت و در آن
بازي هم تعويض شد .به همين دليل
مديران پرسپوليس قصد ندارند پولي
به اين بازيكن بپردازند اما از آنجا كه
قرمزها براي ماندن در ليگ قهرمانان
به رضايت آرامطبع نياز دارند ،باشگاه
دنبال مصالحه اســت و حتي واسطه
فرســتاده تا نظر موافق اين بازيكن را
جلب كند.
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ايــن بازيكن هم نتوانســته بود در تركيه و
قطر براي خودش تيمي دست و پا كند .اين
شد كه كمال شبانه در باشگاه حاضر شد و
قرارداد بســت؛ آنهم قراردادي سه ساله كه
البته با توجه به اصرار اين بازيكن براي يك
ساله بودنش ،حتما پر از قيد و شرط است.
براي پرسپوليس اما اين قرارداد بزرگترين
غنيمت بود و خو ِد كمال هم كم سود نكرد.
هر چه باشد او حاال  30ساله است و شايد
هيچ باشگاه ديگري حاضر نميشد با او سه
ساله ببندد.

مثل همــه ايرانيهــا ،رييس هيات
مديره باشــگاه پرســپوليس هم اميدوار
اســت كه تيــم ملــي نخســتين صعود
خــود در جام جهانــي را تجربه كند« :ما
كه هميشــه اميدواريــم اما ايــن دليل
نميشــود كه واقعيتها را ناديده بگيريم.
بايــد بپذيريم كه در فوتبــال ما هنوز از
خيليها عقب هســتيم و نياز به پيشرفت

درخشان:ميتوانيمازمراكشامتيازبگيريم
حميد درخشــان بــا اين چنــد جمله به
اســتقبال بازي بــا مراكش رفته« :بــازي اول
هميشه سخت است ،نه تنها براي تيم ملي ايران
بلكه براي تمام تيمها .از طرفي شرايط مراكش
خيلــي خوب و ميتوان گفت بهتر از ما اســت
چون بازيهاي تداركاتي بيشتري داشته ولي در
مجموع هيچ چيز در جام جهاني قابل پيشبيني
نيست .نميتوانيم بگوييم مراكش چون تداركات
بهتري داشــته برنده خواهد شد .ايران هم تيم
بسيار خوبي است و كيروش با بازيكنان جواني
كه در اختيار دارد ميتواند شگفتيساز شود».
در ادامه ،درخشان با اشاره به رويارويي

در ايــن چند ماهي كــه مديريت
پرســپوليس پيگير محروميــت نقل و
انتقاالتي اين باشگاه بوده ،خبرهاي ضد
و نقيضی شنيدهايم .خبرهايي كه البته
گاه بيمنظور منتشــر نشدهاند اما مهم
اين اســت كه تا امروز ،هيچكدام از آنها
رنگ واقعيت بــه خود نگرفته .حتي در
فضاي مجازي خبر برداشــته شدن اين
محروميت را از قول سرپرســت باشگاه

پرسپوليس مطرح كردند كه البته خود
گرشاســبي تاييدش نكرده است« :اين
معضل گريبانگير ما شــده بود و به هر
يــك از نفراتي هم كه جــذب كرديم،
گفتيم بنا را بــر اين بگذاريد كه پنجره
نقل و انتقاالت به روي ما باز نخواهد شد
و بايد با شرايط كنار بياييد .به احتمال
 90درصد اين پنجره باز نخواهد شــد
چرا كه فيفا تا امروز رأي را برنگردانده و

ايــران با ديگر تيمهــاي آفريقايي (نيجريه و
آنگوال) در دورههاي پيشين جام جهاني گفت:
«درســت اســت كه ما دو بار مقابل تيمهاي
آفريقايــي بازي كرده و امتيــاز گرفتهايم اما
بازي با مراكش فــرق ميكند چون تيمملي
ايران اصال تيم دســت و پابستهاي نيست .ما
بــازي خوبي مقابل اين تيــم آفريقايي انجام
خواهيــم داد .تيم ما توانايي انجام دادن بازي
خــوب را دارد و از نظر روحي و رواني در روز
بازي مقابل مراكش اگر در شرايط خوبي قرار
داشته باشــيم ميتوانيم موفق عمل كنيم و
حتي به پيروزي برسيم».

حاللي :از تيم كيروش هر كاري برميآيد

فيفا كوتاه نمی آید؛ به احتمال  90درصد پنجره باز نميشود
االن هم خيلي سخت است كه بخواهد
رأي خود را بشــكند .ما اين موضوع را
به بازيكنان جديدمــان گفتيم و تأكيد
داشتيم كه يا بايد با تيم تمرين كنند يا
نيمفصل اول را قرضي در تيمهاي ديگر
بازي كننــد .ميخواهم بگويم ما خيلي
شــفاف با بازيكنان مذاكره و در شرايط
ســخت و نابرابر بازيكــن جديد جذب
كرديم».

داريم امــا با اين حال من دليلي هم براي
نااميــدي نميبينم .به نظرم كيروش تيم
خيلي خوبي را به روســيه برده و تيمملي
انگيزههاي زيادي هم دارد .شــايد حريف
اسپانيا و پرتغال نشــويم اما ميتوانيم از
مراكش كه نخستين حريف ما هم هست،
امتيــاز بگيريم و يا اين تيم را شكســت
بدهيم .بــه نظر من حتي امتياز گرفتن از
اسپانيا و پرتغال هم نميتواند دور از ذهن
باشد چون تيمملي ايران واقعا تيم خوبي
است و هميشه حسابشده بازي ميكند.
فقط بازيكنان بايد حساســيت بازيهاي
جام جهانــي را درك كنند و منتظر يك
رقابت خيلي خيلي سخت باشند».
اما آيــا پرســپوليس نميتوانســت
مليپوشان بيشــتري داشــته باشد؟ در
پاسخ ،جعفر كاشاني اينطور گفته« :تيمي
كه دو سال پياپي قهرمان ليگ برتر شده
يعنــي شايســتگيهاي زيــادي دارد .به
نظر مــن كارلوس كيروش ميتوانســت
بازيكنان بيشتري را از پرسپوليس دعوت
كند اما دعوت نكرد و ما هم نميتوانيم در
انتخابهاي او دخالت كنيم».

در پيشبيني بازي فرداي ايران و مراكش،
اســماعيل حاللي ميگويد« :آينده تيمملي در
جام جهاني به اين ديدار بستگي دارد .ايران بايد
در ايــن ديدار امتياز بگيرد و اگر نگيرد ،در ادامه
راه كارش خيلي دشوارتر ميشود .البته كيروش
تيم منظم و خوبي در اختيار دارد كه هر كاري از

آن برميآيد .پس ميتوانيم اميدوار باشيم .البته
نميتوان بيمنطق انتظار پيروزي داشــت چون
فوتبال قابل پيشبيني نيســت .از طرفي فوتبال
تعــارف ندارد .يعني ما حتــي ميتوانيم بگوييم
روي كاغذ شانســي براي پيروزي در اين ديدار
نداريــم اما همانطور كه گفتــم فوتبال غيرقابل
پيشبيني اســت و نميشــود چيزي را از حاال
تعييــن كرد .من به پيروزي ايران مقابل مراكش
كامال خوشبين هستم».
اين پيشكسوت در ادامه به اين پرسش هم
كه كارلوس كيروش در پســت هافبك دفاعي
بايد از كدام يك از بازيكنانش بازي بگيرد ،اينطور
پاســخ ميدهد« :اين بستگي به تصميم خودش
دارد .من شــرايط روحي و جسماني بازيكنان را
نميدانم و براي همين نميتوانم حدس بزنم كه
كدام بازيكن در تركيب قرار خواهد گرفت .فقط
به نظرم اگر قرار اســت از روزبه چشمي استفاده
شــود ،بايد در خط دفاعي اين كار صورت گيرد.
در پســت هافبك دفاعي تيمملي هم ميشــود
حدس زد كه احسان حاجصفي در تركيب اصلي
باشد».

