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درآمدزایی ذوب آهن در نیم فصل

خبرکوتاه

اعتراض به میزبانی
اهوازیها

باشگاه پرسپولیس از نحوه میزبانی استقالل
خوزستان به کمیته انضباطی فدراسیون شکایت
کرد .گزارشهای مربوط به حواشی این مسابقه
کــه اکثر آنها همراه با فیلم بوده ،توســط مدیر
و افســر امنیتی باشگاه پرســپولیس در اختیار
حمیدرضا گرشاسبی قرار داده شده و به تصمیم
او ،این باشــگاه شــکایت خود را از میزبانی تیم
استقالل خوزستان رسمی کرد.

تصمیم برانکو :حقیقی نه ،فقط مظاهری

اتحاد ،به قیمت زیر سوال رفتن شأن مدیر و کاپیتان

یادداشت

منشا تنها شد

خانواده مهاجم پرسپولیس مجبور به ترک
ایران شدند .گادوین منشا که یک پسر  ۱۶ماهه
دارد ،دومیــن فرزندش بــه زودی متولد خواهد
شــد .به همین دلیل همسر و فرزند این بازیکن
شــنبه شب ایران را به مقصد ایتالیا ترک کردند
تا فرزند دوم منشا هم که قرار است در ایتالیا به
دنیا بیاید ،پاسپورت اروپایی داشته باشد.

همه تمرین کردند ،جز
ربیعخواه

پرســپولیس تمرین امروز خود را از ساعت
 10صبــح انجــام داد .تمرینــی که در ســالن
وزنه ســوت خــورد و زیر نظر برانکــو در زمین
فوتبال ادامه پیــدا کرد .تمرین بدنی ترکیبی از
فعالیتهای قدرتی ،ســرعتی و تقویت عضالت
بود .در بخش فنی کارهای ترکیبی انجام شــد و
پس از آن بازیکنان راههای اســتفاده از فضاهای
کناری و همچنین مقابله با این نوع بازی را مرور
کردند اما ربیعخواه که فعال تمرینات اختصاصی
برای تقویت عضالت را انجــام میدهد ،در این
تمرین جایی نداشت.

دو شهرآورد در  5روز؟

پرســپولیس و اســتقالل ممکن است در
مهرمــاه بــه فاصله  5روز دو بــار به مصاف هم
بروند .این دو تیم نخستین شهرآورد این فصل را
در حالی در تاریخ  5مهر ماه برگزار میکنند که
در صورت پیروزی برابر رقبای قطری و صعود به
نیمه نهایی لیگ قهرمانان ،در تاریخ  10مهر هم
باید در آسیا با هم روبهرو شوند.

اگر فردیعادی باشیم،
برداشتمان از حضور
علیرضا حقیقی در باشگاه
پرسپولیس ،دریافت همان
طلبی است که سالها
خاک خورده و هر از چند
گاهی دروازهبان سابق
تیم ملی پیگیریاش
میکند .طلبی که این بار
هم بهترین بهانه برای
فرار از شایعههایی است
که کنار نام پرسپولیس
و علیرضا حقیقی وجود
دارد .بحث رسانهای اما
همین شایعهها است .آن
هم در روزهایی که حقیقی
بازیکن آزاد است و البته
بحث جدایی علیرضا
بیرانوند از پرسپولیس هم
شنیده میشود.
علیرضــا یــک فصــل را بــا پیراهــن
اسکیلستونا در لیگ سوئد بازی کرد و سپس
در زمستان  96از این تیم جدا شد.
بعــد از پایان یک فصل طاقت فرســا و
سقوط به دســته پایینتر یا همان سوپرتان
حقیقی با پیشــنهاد تمدید قــرارداد مواجه
شــد ،چون یکی از ســتارههای این تیم بود
و نشــان داد که اگــر بازی کنــد میتواند
قابلیتهای خود را نشان بدهد.
دروازهبان تیم ملی ایران در جام جهانی
 2014البته ترجیح داد به پیشنهاد بازی در
دسته دو سوئد پاسخ منفی بدهد.
او تــاش کــرد در نقــل و انتقــاالت
زمســتانی با تیمی جدید به توافق برســد و
با حفظ آمادگی به جام جهانی برود اما هیچ
یک از این اتفاقها رخ نداد.
علیرضا بدون تیم ماند یا بهتر بگوییم با
هیچ باشــگاهی به توافق نرسید تا امروز که
همچنان صحبت از بازگشت او به پرسپولیس
و یا ادامه حضورش در اروپا و احتمال امضای
قرارداد با الریسا در یونان وجود دارد.
حقیقی البته چندان مورد توجه برانکو

قــرار ندارد .ایــن را میتوانیــم از زبان پندار
خمارلــو در گفت و گو با تســنیم بشــنویم:
«باشــگاه بدون هماهنگی بــا برانکو بازیکنی
را جذب نمیکند .پرســپولیس پیشنهادی به
علیرضا حقیقی نــداده و مذاکرهای هم با این
دروازهبان انجام نشــده .فکــر نمیکنم او در
فهرست بازیکنان مورد نظر برانکو باشد».
ایــن یعنــی حقیقــی فکر بازگشــت به
پرسپولیس را از سر خود خارج کند و به تالش
برای انتخاب تیمی دیگر ادامه بدهد .تیمی که
میتوانست سایپا باشد اما دلیل تعلل حقیقی
را نه ما میدانیم و نه علی دایی که برای جذب
او اقدام کرده بود.
علیرضــا بهعنــوان یک دروازهبــان آزاد،
همچنان به فکر بازی در اروپا اســت و در غیر
اینصورت ،بــه نظر میرســد او در نهایت به
حضور در سایپا رضایت بدهد ،پیراهن نارنجی
بپوشد و جانشین محمدرضا اخباری شود.
پرســپولیس و برانکو البته به گزینههای
جانشــینی بیرانوند نیــز فکــر میکنند که
جدیترین آنها محمدرشــید مظاهری است.
دروازهبان ذوبآهن که در تابســتان  96مورد

لیگ ترکیه برود .در قرارداد جدید بیرانوند نیز
بندی وجــود دارد که او با پرداخت  600هزار
دالر میتواند رضایتنامه بگیرد و با باشــگاهی
جدید به توافق برسد.
گفته میشود پرســپولیس بخشی از این
برانکو روی
پــول را بــرای دریافت رضایتنامــه مظاهری
حقیقی حداقل
هزینــه میکند و باقی آن را پس انداز .آنوقت
بهعنوان گزینه
یــک دروازهبــان از تیم ملی را میفروشــد و
نخست حساب
باز نکرده و تنها
دروازهبانی دیگر را جذب میکند.
زمانی برای جذب
اتفاقی که قرار بود حتــی همین ابتدای
او اقدام میکند
فصل رخ بدهد اما بیرانوند در پرسپولیس ماند
که ناچار باشد.
و مظاهــری هم در ذوب آهن تا انتقال این دو
ناچار به جذب
دروازهبان به تیمهای جدید خود ،حداقل نیم
دروازهبانی که نه
مشکل رضایتنامه فصل به تأخیر بیفتد.
حرف برانکو هم همین است « :مظاهری
داشته باشد و
به جــای بیرانونــد ».او روی حقیقی حداقل
نه پول آنچنانی
بهعنوان گزینه نخست حساب باز نکرده و تنها
بخواهد.
زمانی برای جذب او اقــدام میکند که ناچار
باشد .ناچار به جذب دروازهبانی که نه مشکل
رضایتنامه داشــته باشــد و نه پــول آنچنانی
بخواهد .یکی مثل علیرضا حقیقی که همیشه
در آب نمک خوابیده است.

امید برانکو به شریفی؛ شماره  10گرهگشا میشود؟
جذب مهدی شریفی ،جز انتقاد چیزی
برای مدیران پرســپولیس نداشت .بازیکنی
که فصل پیش نه درســت و حســابی بازی
کرد و نه به اندازه یک مهاجم گل زد و ســر
آخر هم نامش را در فهرســت مازاد سپاهان
نوشــتند .همین بازیکن مازاد اما حاال یک
دنیا انگیــزه دارد برای اثبات خودش به آنها
کــه از تیم اصفهانی بیرونــش کرده بودند.
انگیزههایی که حاال حتما برانکو هم امیدوار
است که شریفی را به همان ستاره سه سال
پیش تبدیل کنند .اتفاقا پرسپولیس هم در

لیگقهرمانان

آنالیز الدحیل

کادر فنی پرســپولیس در خالل
لیگ برتر نــگاه ویژهای هــم به بازی
با الدحیل دارد .پرســپولیس ششــم
شــهریورماه بــازی رفــت مرحله یک
چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا را در
دوحه مقابــل الدحیل برگزار میکند و
این در حالی است که حریف قطریاش
در دو بــازی اخیر خــود  9گل زده .به
همین دلیل و برای شناخت دقیقتر از
الدحیل ،برانکــو ایوانکوویچ به آنالیزور
تیمش ماموریــت ویژه داده تا دو بازی
ابتدایی الدحیل در لیگ ستارگان قطر
را بررسی کند و اطالعاتش را در اختیار
او قرار دهد.

پیروزی  6گله
حریف پرسپولیس

حریف آسیایی پرسپولیس دومین
هفته لیگ قطر را هــم با یک پیروزی
پرگل به پایان رســاند .این تیم که در
هفته نخســت الشــحانیه را  3بر صفر
شکست داده بود ،این بار میزبان الخور
بود و با  6گل بر این تیم پیروز شد .در
این دیدار العربی در دقیقه  10از روی
نقطه پنالتی ،معز علی در دقایق  23و
 ،73ادمیلســون جونیور  58و  ،63تائه
هی  62گل زدند.

لیگ ،تدارکاتی آسیا

ســرمربی الدحیــل از بازیهای
لیگ ســتارگان قطر بهعنوان ایستگاه
آمادهســازی برای مصاف آســیایی با
پرسپولیس یاد کرده است.
نبیــل معلــول پــس از پیروزی
 6بر صفر شــنبه شــب الدحیل برابر
الخور گفته« :بســیار قدرتمندانه وارد
بازی شــدیم و هدف مــا فقط پیروزی
بود .ما همچنان روی بازدهی بیشــتر
بازیکنان کار میکنیم و با خستهکردن
حریف توانســتیم نتیجــه پرگلی را به
دســت آوریم .بازیهای لیگ ستارگان
قطر برای ما ایستگاه آمادهسازی بازی
مرحله یکچهارم نهایی لیگ قهرمانان
آسیا برابر پرسپولیس است».

سفر سه روزه به قطر

سفر پرسپولیس به قطر برای بازی
با الدحیل سه روزه است .این بازی روز
 6شــهریور برگزار میشود و قرمزها دو
روز پیش از آن یعنی چهارم شــهریور
بــا کاروانی  ۴۵نفــره راهی دوحه قطر
خواهند شــد .تیم برانکــو دو تمرین
آخر خود را در قطــر برگزار میکند و
بالفاصله بعد از بازی سهشــنبه شــب
راهی فــرودگاه دوحه خواهد شــد تا
زودتر به تهران برگردد.

برانکو :فوتبال جنگ نیست
باید یکدیگر را خوشحال کنیم
در هیاهــوی تمریــن شــنبه
پرســپولیس ،برانکو ایوانکوویچ بسیار
آرام بــود و حــاال با همــان آرامش،
درباره اتفاقهــای رخ داده میگوید:
«ما برنامهای را که در تمرین داشتیم،
انجــام دادیــم و مشــکل خاصی در
تمرین به وجود نیامد .این مشــکالت
آنقدر سخت نبود که قابل حل نباشد.
هم ه ما عضوی از خانواده پرسپولیس
هستیم و تمام تالشمان این است که
هواداران را هر چه بیشــتر شــاد نگه
داریم .همینطور انتظار داریم هواداران
از مــا هم حمایت کنند و در کنار هم
خوش باشیم».
درباره درگیریهای بازی اهواز هم
سرمربی پرسپولیس اینطور میگوید:
«من نمیدانم چه اتفاقــی افتاده .ما
بهعنوان مجموعه پرســپولیس کامال
ورزشــی رفتار میکنیــم .هیچ کس
را تحریک نمیکنیم و طبیعی اســت
که دوست داریم همه بازیهایمان را
ببریم.
در بــازی مقابــل اســتقالل
خوزستان اتفاقاتی در آن سمت زمین
افتاد .هواداران خوزستانی بازیکنان ما
را با سنگ و بطری میزدند و شرایط
طوری رقم خورده بود که بازیکنان ما
که در آن سمت بازی میکردند ،مدام
مجبور بودند به وســط زمین بیایند.
فوتبال موضوعی اســت که میخواهد
مردم را بــه هم نزدیک و شــادی و
نشــاط را به جامعــه اضافه و وحدت
ایجاد کند .همیشه برد و باخت هست
اما فوتبال جنگ نیست و ما هم اینجا
هستیم که به هواداران فوتبال شادی
هدیه کنیم».
جالــب وقتی بود که مســووالن
استقالل خوزستان با استفاده ابزاری
از آنچــه درباره بازی پرســپولیس و
فوالد گفته شد ،هواداران پرسپولیس
را مقصر اتفاقات رخ داده میدانستند
که برانکو اینطور پاسخشان را میدهد:
«مگر با فوالد خوزستان در تهران چه
کار کردنــد؟ بحث بین هواداران همه
جای دنیا اتفاق میافتد و من نمیدانم

چه کسی اول شروع کرده و چرا شروع
شده است».
آلودگــی ،همــراه همیشــگی
پرسپولیســیها در محل تمرین است
و آقای ســرمربی امیــدوار به برطرف
شــدنش« :این موضوع برای بازیکنان
خیلی مضر اســت .دیروز هم باشگاه
به این مســاله واکنش نشان داد و با
افراد مســوول تمــاس گرفت تا دیگر
این مسائل تکرار نشــود و زبالهای را
در نزدیکی محل تمرین ما نسوزانند».
اما این پرســش که قصد ندارید
محل تمرین را تغییــر دهید ،چیزی
نبود که باب میــل برانکو ایوانکوویچ
باشــد .برای همین اینطور پاسخش
را داد« :چطــور ایــن کار را انجــام
دهیم؟ اینطور نیســت که فکر کنید
میخواهیم قهوه بخوریم و به راحتی
رستورانمان را عوض کنیم .هر چند
امسال هم برای اینکه زمین تمرینمان
را حفــظ کنیم ،همین کار را خواهیم
کــرد و به موقع محــل تمرینمان را
تغییر خواهیم داد».
در پایان سرمربی پرسپولیس به
استقبال بازی این هفته تیمش مقابل
مسجدسلیمان میرود« :از بازیهای
تیم در شــروع لیگ راضی هستیم .ما
از  3بــازی  7امتیــاز داریم و این در
حالی اســت که  2بــازی را بیرون از
خانه انجام دادیم .تازه اول لیگ است
و از طرفــی ما نتوانســتیم از بازیکن
جدیدی اســتفاده کنیم .با این حال
همه بازیهایمان را در سطح مطلوبی
برگزار کردیم.
االن هــم میدانیــم چه حریف
باانگیزهای در انتظارمان است ،حریفی
که تواناییاش بیشــتر از امتیازهایی
اســت که کســب کرده .آنهــا مربی
باتجربهای مثل ویسی در اختیار دارند
و ما خودمان را برای یک دیدار خیلی
سخت آماده میکنیم .انتظارمان این
است که این بازی را ببریم ،مثل همه
بازیهایمــان .به همــه حریفانمان
احتــرام میگذاریــم امــا هدفی جز
پیروزی نداریم».

همین پست بازیکن میخواهد .این تیم جز
علیپور مهاجم تخصصــی دیگری که مورد
قبــول برانکو باشــد ،نــدارد و در واقع تنها
کمبــودش در خط حمله اســت .جایی که
اتفاقا خوراک مهدی شــریفی اســت .او هم
میتواند در ســایه علیپور حرکت کند و هم
اینکه بهعنوان یک شماره ده واقعی عقبتر
بیاید و بشود کارگردان حمالت پرسپولیس.
دربــاره این بازیکن تنها یــک تردید وجود
دارد؛ اینکه آیا توانایی تبدیل شدن به ستاره
سه سال پیش را دارد؟

زهرا اسدی

یکی میگوید لیدر و یکی هنــوز به واژه بوقچی وفادار مانده .رییس کانون
مشوقین باشــگاه اما معنای دهانپرکنتر ،ادبیتر و شیکتری است که اتفاقا در
ِ
ریخت
این چند سال مد هم شده .کانون مشوقین هم که حتما خودتان میدانید؛
کوتاه شــد ه و انحصاری کانون هواداران است که باشگاهها در سالهای کمی دور
به ما معرفیاش میکردند و امروز از آن بینصیباند.
حاال اما آنها را به نام کانون مشوقین باشگاهها میشناسیم و دایره انسانیشان
به چند تا لیدر محدود شــده است .لیدرهایی که البته محدوده مسوولیتهایشان
خیلی گستردهتر از مســوولیت بوقچیهای سابق به نظر میرسد و هر کدام یک
پا تصمیمگیرندهاند برای خودشــان .ماهیت این لیدرها روزی شــکل گرفت که
باشــگاهها تصمیم گرفتند به سکوهایشان سر و سامان بدهند .پس یکسری افراد
برگزیده که شاید کمی قدیمیتر بودند و فریادشان رساتر ،شدند اختیاردار سکوها
و زبان سکونشینها.
حاال اما پرســش این است که کدام مشکل را توانســتند از پیش پای این
فوتبال بردارند؟ حضور آنها و مســوول بودنشــان چه تاثیری بر فوتبال ایران و
باشــگاههایش گذاشت جز اینکه فحاشــی و توهین و اختالف و کینهتوزی را به
ذهن هواداران تزریق کرد؟ بیایید مقایسه کنیم روزگاری را که بوقچیها تنها برای
هیجان دادن به فوتبال و ترغیب سکونشــینها به ورزشگاه میرفتند ،با امروز که
بوقچیهای مدرن مدیر و مربی و کاپیتان تیم را تهدید میکنند و بر هوادارانی که
فوتبال را برای لذت بردن از زندگی برگزیدهاند ،چاقو میکشند.
پیشترها حمایتی اگر بود و فریادی اگر میشــنیدیم ،از سر وفاداری بود و
فارغ از نامها .لیدرهای امروز اما همانها هستند که باالدست مدیر و مربی تصمیم
میگیرند که فالن بازیکن در تیم باشــد و فالن بازیکن نباشد .فالن بازیکن بازی
کنــد و فالنی بازی نکند .البته که پیش از پا گرفتــن لیدرهای امروزی هم دعوا
و درگیری بوده اما نه مثل حاال هدایت شــده و بر اســاس خط و ربطهای بیرون
از زمین.
مشــکل همین جاســت .اینکه این اقلیت فریادکش چگونه به یکباره قدرت
گرفتند و چطور حرفشــان شد شعار یک ورزشــگاه؟ چه شد که از گسترانیدن
فرهنگ سکونشــینی و هواداری ،به لیدرپروری رسیدیم؟ چه کسی زیر بال و پر
این به ظاهر هواداران را گرفت و تکیهگاهشــان شــد تا اینگونه ریشه بدوانند در
باشگاهها که دیگر هیچکس را یارای ایستادگی مقابل آنها نباشد؟ یا خود را چنان
محق و صاحب قدرت بدانند که تیمی به بزرگی پرســپولیس را در یک مشت ،به
شکل دلخواهشان دربیاورند؟
پای اینها را چه کسی به باشــگاهها باز کرده؟ برای رقم خوردن چنین
فاجعهای چه کســانی را میتوان مقصر دانست ،غیر از مدیران فوتبال ایران؟
مدیرانــی بدون پیشــینه فوتبالی که باشــگاهها را پیش پــای قدرتطلبی
و شــهرتطلبی خود قربانی کردند تا امروز فالن لیــدر مقابل کاپیتانهای
محبوب پرسپولیس بایســتد و حتی مدیر باشگاه هم نتواند کنار بگذاردش.
این چه فوتبالی اســت که مدیر باشگاه نتواند
مقابل یک لیدر بایستد و از کاپیتانهایش دفاع
کند؟ چه ارزشــی دارد آن اتحــاد وقتی فالن
لیــدر با تهدیــد کاپیتان و مدیر باشــگاه را به
عقبنشینی وادار میکند؟
مشــکل این اســت که ما هنــوز معنای
وحــدت و اتحــاد را درک نکردهایم و به ارزش
آنها پــی نبردهایم که با خفــت و خواری یکی
میدانیمشــان .هنــوز حتــی نفهمیدهایم که
هواداری ،از دل برمیآید و حسابش از حمایت
مواجببگیران جداست.
حاصل این کجفهمی هم میشود همان اتفاقی که در شنبه پرسپولیس
رقم خورد و کاپیتانها حرفشان را پس گرفتند تا مبادا در این سال سخت،
لیدرهای عصبانی و چاقو به دســت پا روی گلوی تیم بگذارند و راه نفســش
را ببندنــد .آن اتحاد هم هیچ ارزشــی ندارد وقتــی روی دیگرش تحقیر و
عقبنشینی و عذرخواهی مدیر و کاپیتان باشد.
خود آنها را البته انگار خیالی نیست .ما اما همچنان از خودمان میپرسیم
تیمی به بزرگی پرســپولیس که کنفدراســیون فوتبال آسیا پرطرفدارترین
بودنش در قاره کهن را هر سال یادآوری میکند ،لیدر میخواهد چه کار؟

سرمر
فکر بی به
جای
بیرانون گزین
د

توجه پرســپولیس قرار گرفت ،با مدیران این
باشــگاه مذاکره کرد اما در نهایت موفق نشد
رضایتنامه خود را دریافت کند.
مظاهــری در روزهایــی با پرســپولیس
مذاکره کرد که چند باشگاه از ترکیه ،خواهان
جذب علیرضا بیرانوند و انتقال او به این کشور
بودند.
مظاهری یــک فصل دیگر بــا ذوبآهن
قرارداد دارد .یعنی او تــا پایان لیگ هجدهم
بازیکن ذوبآهن است و بعد از آن و بهعنوان
بازیکن آزاد میتواند با باشگاهی دیگر قرارداد
امضا کند.
ســعید آذری نشــان داده از فــروش
ستارههای ذوبآهن به فکر درآمدزایی است.
نمونهاش مرتضی تبریزی که به استقالل آمد
و ذوبآهن ســودی در حــدود یک میلیارد و
 800میلیــون تومان بابت صدور رضایتنامه او
به جیب زد.
دروازهبان تیم ملی و باشگاه ذوبآهن هم
با این روش و در نیم فصل میتواند جدا شود و
پیراهن پرسپولیس را بپوشد .همان نیم فصلی
که قرار است از راه برسد و علیرضا بیرانوند به

پرطرفدارترین تیم آسیا لیدر میخواهد چه کار؟
Zahra Asadi

کی دست به جیب میشوند؟

مسووالن باشگاه پرســپولیس به بازیکنان
ایــن تیم وعده داده بودند که به زودی بخشــی
از مطالبات آنها را واریــز خواهند کرد اما هنوز
این اتفاق رخ نداده .موعد پرداخت پول از سوی
حامــی مالی این باشــگاه آخر مرداد اســت اما
مسووالن پرســپولیس از حامی مالی خواستهاند
که در صورت امکان ،این پول زودتر به حســاب
باشگاه واریز شود تا پیش از علنی شدن اعتراض
بازیکنــان بتوانند بخشــی از قراردادهای آنها را
بپردازند.

عکس نوشت

حتی بازگشت بیرانوند به دروازه هم دلیل خوبی برای ناامیدی
رادو نیست .او خوب میداند که رقیبش در پرسپولیس ماندنی
نیست و چه انگیزهای بهتر از این؟ اما آیا پرسپولیس میتواند
در بازیهای بزرگ بــه این دروازهبان کــروات تکیه کند؟

پرسپولیسیها زیر بار تغییر زمان سوپرجام نمیروند
با وجود اعالم رای کمیته انضباطی
و برنده خواندن پرسپولیس ،استقاللیها
هنوز ولکن ســوپرجام نیســتند و حاال
که تیمشــان سر و ســامان گرفته راهی
را میجوینــد برای برگــزاری این بازی.
بــازیای که قــرار بــود  ۲۹تیرماه بین
پرسپولیس و اســتقالل برگزار شود اما
آبیها گفتند تنها به شــرط تغییر زمان
این بــازی به میدان خواهنــد رفت .در

واکنش به انصراف آنها ،کمیته انضباطی
نتیجه آن را  ۳بر صفر به سود پرسپولیس
اعالم و رسما این تیم را بهعنوان قهرمان
ســوپرجام معرفی کرد .رایــی که البته
اســتقاللیها بــه آن معترض شــدند و
پرونده را به استیناف کشاندند .آنها حاال
حرفشان را پس گرفته و اعالم کردهاند
که انصراف نــداده بودند و تنها خواهان
برگزاری بازی در زمان دیگری هســتند.

چیزی که قابل قبول پرسپولیس نیست
و مســووالن این باشــگاه هم به کمیته
انضباطــی گفته بودند که به هیچ عنوان
زیر بــار برگزاری این بازی در تاریخهای
دیگری نخواهند رفــت .برانکو گفته که
تیمش را برای سوپرجام  ۲۹تیرماه آماده
کرده بــود و حاضر به برگزاری این بازی
در تاریخهای دیگر نیست چرا که برنامه
تیمش کامال فشرده است.

اعتماد آقای سرمربی به کریم باقری در تک تک دقایق و عکسهای تمرین به
چشم میخورد .باقری که پیش از این تنها نقش یک بازیکن تمرینی را برای
پرسپولیس بازی میکرد ،حاال مثل بقیه مربیان تیم به بازیکنان آموزش میدهد.

علیپور ،آقای گل یک گله
علی علیپــور بعد از آقــای گلی لیگ
هفدهم ،کارش در فصل جدید را با گل ســه
امتیازی خود مقابــل پدیده آغاز کرد .گرچه
آن گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید اما
میتوانســت برای آقای گل لیگ ،نویدبخش
فصل موفق دیگری باشد.
علیپــور اما در دو بازی بعدی در گلزنی
ناکام بود .او البتــه فرصتهایی برای گلزنی
پیدا کرد اما در نهایت موفق نشد گلی به نام
خود ثبت کند .تنها یک گل در بازی اول ،آن
هم از روی نقطه پنالتی ،شــروع خوبی برای

آقای گل فصل پیش نبوده اســت .بخصوص
که آن گل هم در ورزشگاه آزادی و در حضور
هواداران پرسپولیس نبوده است.
در واقــع اگر علیپور میخواهد موفقیت
فصل گذشــته خود را تکرار کنــد باید رویه
متفاوتی در پیش بگیرد .بازی با نفت مسجد
ســلیمان فرصت خوبی اســت کــه علیپور
نخستین جشن گل خود در ورزشگاه آزادی
در فصل هجدهــم را برگزار کند و ثابت کند
این فصل هم میتواند کاندیدای کسب عنوان
آقای گلی باشد.

نقش این ســه بازیکن در تیم برانکو چیزی نیست که به این
سادگیها بشود نادیدهاش گرفت .عالیشاه باید جای ستارهای
همچون وحید امیری را پر کند و کمال و نوراللهی هم تا وقتی
ربیعخواه برنگشته ،فرصتی برای استراحت نخواهند داشت.

پرسپولیس اعتراض کرد و در آزادی ماند
بدتــر از تلخیهای بازی اهــواز ،این
حرف روز گذشته سرپرست ورزشگاه آزادی
بــود که «به دلیل باال بودن خســارات وارد
شده به ورزشــگاه آزادی در بازی استقالل
و تراکتورســازی ،احتمال دارد این ورزشگاه
نتوانــد میزبان بــازی پرســپولیس و نفت
مسجدسلیمان باشد ».این تنها یک احتمال
بود و شاید هم بهانهای برای اینکه مزه دهان
پرسپولیســیها را بدانند اما هر چه بود ،نه

باشگاه آن را پذیرفت و نه هواداران .میشد
پیشبینی کرد کــه در صورت بیرون کردن
پرســپولیس از آزادی هــواداران ایــن تیم
معترض شوند و باشگاه هم که نمیخواست
حاشیه تازهای را تجربه کند و امتیاز میزبانی
از نفت مسجدسلیمان را به این سادگیها از
دست بدهد ،اعتراض کرد .حرف باشگاه این
بود که پرســپولیس نباید قربانی اشتباهات
هواداران اســتقالل و تراکتورســازی شود و

خواهان این شــد که به هر قیمتی شــده،
در ورزشــگاه آزادی از نفت مسجدسلیمان
پذیرایــی کنــد .همانطور کــه پیشبینی
میشد ،این اعتراض مقبول افتاد و قرار شد
پرسپولیســیها هــم در آزادی بازی کنند.
چیزی که سرپرست این ورزشگاه دربارهاش
گفته« :دنبال رفع این آســیبها هستیم تا
ورزشــگاه آزادی را بــرای بازی پنجشــنبه
پرسپولیس آماده کنیم».
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روزی نیست که خبر جدایی منشا را در گوشمان نخوانند .البته این بازیکن
هنوز برانکو را راضی نکرده اما انگیزههایی که در این دو هفته اخیر به نمایش
گذاشــته ،میتواند کافی باشد برای بازگشت او به ترکیب اصلی پرسپولیس.

