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همچنان دروازهات را بسته نگهدار

گزارش

غیبت باقری در تمرینات دوحه

اردوی خانوادگی مربیان
پرسپولیس در قطر

از روزی کــه تمرینات پرســپولیس
بــرای آمــاده ســازی بازیکنــان برای
رقابتهای نیمفصــل دوم لیگ هجدهم
شــروع شــد ،برخی مربیــان غایب این
تمرینات بودند.
هر چنــد برانکو خــودش را خیلی
زود بــه ایران رســاند و هدایت تیمش را
برعهده گرفــت اما برخیها ترجیح دادند
دیرتــر از تعطیالت باز گردند و به همین
جهت به تمریناتی کــه در تهران برگزار
شد ،نرسیدند.
در همــان زمان عنوان شــد که این
مربیــان در قطــر به پرســپولیس اضافه
خواهنــد شــد .زالتکــو ایوانکوویچ در
تمرینــات تهران حضور نداشــت و گفته
میشــد او در قطر به جمع سرخپوشان
اضافه خواهد شــد .همانطــور که گفته
شده بود زالتکو در قطر به پرسپولیسیها
اضافه شــد اما مربی پرسپولیس البته به
تنهایی راهی دوحه نشده است.
زالتکــو را پســر ایوانکوویچ ،پســر
پانادیــچ و خانــواده اســتیلینوویچ نیز
همراهــی میکننــد .اردوی خانوادگــی
مربیان پرســپولیس در قطر کامل شده و
آنها بدون دغدغه کارشان را در این کشور
انجام خواهند داد .طی روزهای گذشــته
خبرهایــی درباره حضــور خانواده برخی
از بازیکنــان هم در این کشــور به گوش
میرسید.
آنطور که گفته میشــد ســرمربی
سرخپوشــان برای تمرکز بیشتر بازیکنان
روی تمرینات ،این اردوی خارج از کشور
را مهیا کرده بود اما برخی بازیکنان برای
دور زدن سرمربی ،خانوادههایشان را به
دوحه بردند تا ســفر خوبی به این کشور
داشته باشند.
جالب است که کریم باقری با وجود
حضور در تمرینات تهــران ،در تمرینات
پرسپولیسیها در قطر غایب خواهد بود.
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انتظــارات زیادی از تیم ملی کشــورمان قبل از حضور در جام جهانی  2018روســیه وجود داشــت ،این انتظارات بیشــتر از اینکه یک خواســت عمومی
در خصوص تیم ملی باشــد ،یک خواســت عمومی بــه خاطر عملکرد تک تــک بازیکنان بود ،به این معنی کــه عملکرد بازیکنان ملیپــوش در تیمهای
باشگاهیشــان طوری بــود که انتظار میرفــت در هر بازی ،یک یــا چند بازیکن ملیپوش با درخشششــان بتواننــد نتیجه مورد نظر را کســب کنند.
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نامــش در کنار نــام رونالدو دیده میشــد .این
عملکرد او به طور طبیعی پیشــنهادهایی را هم
برای او در پی داشت.
با همه حــرف و حدیثهایی که پیش آمد
و همه پیشــنهادهایی که وجود داشــت و حتی
همه دالیلی که میشــد برای نرفتن بیرانوند در
نظر گرفت ،این بازیکن همچنان در پرسپولیس
ماندنی شد.
شــاید بتوان یکی از مهمترین دالیل ماندن
بیرانونــد بعد از درخشــش در جــام جهانی در
پرســپولیس را به محرومیت ایــن تیم از نقل و
انتقاالت ربط داد و شاید بتوان گفت که او منتظر
پیشنهادهای بهتری بود.
اما این پیشنهادها در چه صورت میتوانست
بــرای بیرانوند رقم بخورد ،آیــا عرصهای بهتر از
جام جهانی هم وجود داشت؟
به طور حتــم اگر تیم ملی کشــورمان از

خبرکوتاه

ارسال قرارداد برای
بودیمیر

رسن :مقابل ویتنام بد
شروع کردیم

بشار رسن ،هافبک تیم ملی عراق
و عضو باشگاه پرسپولیس پس از برتری
 3بر  2کشورش در نخستین دیدارش
در مرحله گروهی جام ملتهای آســیا
 2019مقابــل ویتنــام میگوید« :در
ابتدا بازی برای ما ســخت شد .ما تیم
ملی ویتنام را خــوب آنالیز کرده بودم
ولــی در نهایت موفق شــدیم در نیمه
دوم به بازی برگردیم .خدارو شــکر که
موفق شدیم  3امتیاز بازی را بگیریم و
امیدواریم در بازی مقابل یمن عملکرد
بهتری داشته باشیم ».او درباره دیدار با
تیم ملی کشــورمان معتقد است« :تیم
ملــی ایران بازیکنان خوبی دارد و یکی
از نامزدهای قهرمانی در آسیاست ولی
از ایران ترســی نداریم و بــا تمام قوا
بازی خواهیم کرد ».بشار رسن بازیکن
جوان پرســپولیس ،در دیدار تیم ملی
عراق مقابل ویتنــام از اول در ترکیب
اصلی حضور نداشت اما قبل از به پایان
رسیدن نیمه اول به ترکیب تیمش وارد
شد و توانست بازی خوبی را ارائه دهد.

ربیعخواه:

بازیکنان رقابتی برای حضور
در ترکیب اصلی ندارند

محسن ربیعخواه ،در خصوص دور
جدید تمرینات تیم فوتبال پرســپولیس
میگویــد« :خدا را شــکر شــرایطمان
خوب اســت و  ۱۲روز استراحت کردیم
و تمرینــات ما از روز پنجشــنبه هفته
گذشــته آغاز شــد .ما در نیمفصل اول
فشــار زیــادی را تحمل کردیــم ودر
مســابقات لیــگ برتر ،لیــگ قهرمانان
آســیا و جام حذفی به میدان رفتیم اما
با همه سختیها و کمبودهایی که وجود
داشــت عملکرد خوبی داشتیم و نتایج
خوبی هم گرفتیــم .حاال هم دور جدید
تمرینات آغاز شــده و قطعا در نیمفصل
دوم کار ســختتری خواهیم داشــت و
به همین دلیل تمرینــات خیلی خوبی
انجام میدهیم تا آماده حضور موفق در
لیگ برتر باشیم ».او اشارهای به سختی
تمرینات دارد« :مارکو همیشه تمرینات
حرفــهای و مدرنی انجــام میدهد اما
باید بگویم او هنوز فشــار زیادی به بدن
بازیکنان وارد نیاورده و خودش گفته که
فشــار اصلی را در قطربه بدن بازیکنان
خواهــد آورد.ما در قطــر خیلی خوب
تمرین میکنیم و آمادهسازی خوبی هم
داریم و تالش زیادی انجام میدهیم که
مطمئنا ثمره آن را در ادامه راه خواهیم
دید».
ربیعخــواه در خصــوص انتقاالت
در پرســپولیس معتقد اســت« :در این
باره من نباید نظــر بدهم و آقای برانکو
بهعنوان مســوول فنی تیم باید صحبت
کند اما قطعا آقای برانکو میداند که ما
در چه پستهایی نیاز به ترمیم و جذب
بازیکن داریم و بر همین اساس یارگیری
کرده اســت .مطمئنا حضــور بازیکنان
جدید در پرســپولیسجــواب میدهد؛
چراکه ما با تفکربازیکن گرفتیم.امیدوار
هستم که نیمفصل دوم ،نیمفصل خیلی
خوبی برای ما باشــد و بتوانیم با گرفتن
بهترین نتایج هوادارانمان را شاد کنیم».
ایــن بازیکــن حرفهایــی درباره
رقابتهــای بازیکنان پرســپولیس در
نیمفصــل دوم دارد« :بــه هــر حال در
تیمهای بزرگ در همه جای دنیا شرایط
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بازگشــت حســین ماهینی مدافع کارکشته پرســپولیس که برانکو و
پزشکان این باشگاه معتقدند بسیار زودتر از محمد انصاری و اواخر اسفندماه
شــکل میگیرد ،ســرخها را از نو صاحب ثروت بزرگی میکند که در مقطع
دوم حضورش در این باشگاه به طرز خیرهکنندهای موفقتر از مرتبه اول عمل
کرده اســت .انجام وظیفه در پستها و خطوط متفاوت از ماهینی یک جوکر
برای قرمزها ســاخت و او در خط میانــی نیز هر چند برخی ضعفها را بروز
داد اما بهعنوان یک کارگر و مرد زحمتکش که
برای هر کمکی به پرسپولیس مهیاست ،هرگز
از بازی در هیچ پستی روی برنگرداند.

قربانی تلخ دربی مهرماه
مصدومیــت ماهینی از ناحیــه رباط صلیبی که بهخاطر اصرار ســران
ســازمان لیگ در برگزاری دربی پرتنش مهرماه تهــران در روزهای دغدغه
خاطر قرمزها بهخاطر جام باشــگاههای آسیا صورت پذیرفت ،چیزی بود که
قرمزهــا را در  4مــاه اخیر از یکی از صدیقترین مــردان خود محروم کرده
و از کارآیی هر دو خط دفاعی و میانی پرســپولیس کاســته اســت .درست
است که پرســپولیس باز با تحمل کمترین گل خورده ظاهرا ً ضرری را بابت
حاشیهنشینی طوالنیمدت ماهینی پذیرا نشــده ،اما نمیتوان انکار کرد در
روزهایی که ســرخها به خاطــر کمبود نفر و مهره در لیگ قهرمانان آســیا
تحت بیشترین فشار قرار داشتند ،حضور وی میتوانست بسیاری از نیازهای
قرمزها را تامین و شاید از شکست برابر رقیب ژاپنی در فینال جلوگیری کند.

مرحله نخســت رقابتهــای جــام جهانی باال
میرفت ،جام جهانی بزرگترین و بهترین سکوی
پرتاب بیرانوند میشــد اما این اتفاق نیفتاد تا در
کنار برخــی دالیل دیگر ،ایــن دروازهبان خوب
کشورمان به جام ملتهای آسیا فکر کند.
علیرضا حاال این فرصت را در اختیار دارد و
شاید به همین دلیل بود که طی روزهای گذشته
همواره شــاهد برخی از شــایعات درباره جدایی
بیرانوند از پرسپولیس بودیم.
البته همانطور که گفته شد در طی روزهای
گذشته فقط شاهد بروز شایعات بودیم و هنوز خبر
موثقی در این بــاره وجود ندارد اما باید بپذیریم
که همه چیز بســتگی به نتیجه رقابتهای جام
ملتهای آسیا دارد .تیم ملی کشورمان نخستین
دیدارش را مقابل یمن برگزار کرد.
هر چند ایــن بازی مــاک و معیار خوبی
بــرای حداقــل بیرانوند نبود اما بــه هر حال او

دروازهاش را در این بازی بســته نگه داشــت و
توانست نخســتین دیدار را بدون گل خورده به
پایان برساند و این در حالی بود که اکثر تیمهای
مدعــی حاضر در این جام ،دروازه تیمشــان باز
شــده و بیرانوند این شــانس را دارد که در این
خصوص پیشتاز باشد.
ادامه این روند به طــور حتم میتواند جام
ملتهــا را برای بیرانوند به یک ســکوی پرتاب
بزرگ تبدیل کند ،به شرط اینکه این دروازهبان
تیم ملی کشــورمان همچنان بتواند دروازهاش را
بســته نگه دارد و البته حضــور در مراحل باالتر
این رقابتها و حتــی قهرمانی در این رقابتها،
شرایطی بهتر از جام جهانی را هم در اختیار این
دروازهبان خوب کشورمان قرار دهد.
بیرانونــد اینبار بدون دغدغــه برای دروازه
پرســپولیس به جهت پایان محرومیت این تیم،
میتواند به رویاهای بزرگتر فکر کند.

همینگونه است و بازیکنان برای رسیدن
به ترکیب اصلی با هم رقابت خوبی دارند
اما خوشــبختانه بازیکنان پرسپولیس به
بلوغ خیلی خوبی رســیدهاند و میدانند
مهم نتیجه پرســپولیس است نه اینکه
چه کســی به زمیــن مــیرود و بازی
میکند .در پرســپولیس مهم نیســت
کســی بازی میکند ،بلکه مهم

که چه
نتیجهگیری اســت و هر کســی که به
زمین برود تــاش میکند تا موثرترین
بازیکن باشد .بازیکنان میدانند چه یک
دقیقه و چــه  ۹۰دقیقه بازی کنند باید
بهترین عملکرد را داشته باشند».
او اشــارهای بــه اردوی قطر دارد:
«خوشــبختانه اردوی خیلــی خوبی در
قطــر داریم وهمه چیــز در اردو منظم
و خوب است .خواب ،تغذیه ،استراحت و
زمان تمرین ما در اردوکامال حسابشده
اســت و این مســاله به ما کمک خواهد
کرد تا بهترین عملکرد را داشته باشیم».
ربیعخواه درباره مصاف با سپیدرود
بدون حضور ملیپوشــان ،اینطور حرف
میزند« :به هر حال این تصمیم سازمان
لیگ است و ما به آن احترام میگذاریم
اما ما در نیمفصل اول هم این شرایط را
داشتیم و بدون ملیپوشان بازی کردیم
که این مساله فشار زیادی به تیم ما وارد
کرد .دیدید که دو بازیکن اصلی ما هم به
دلیل همین فشارها مصدوم شدند چون
به صورت پشت سر هم بازی میکردیم
و این مســاله فشــار زیادی به بازیکنان
وارد کــرد .امیدوارم که از این شــرایط
هم سربلند بیرون بیاییم .به حواشی هم
توجهی نمیکنیم ،خوشــبختانه تمرکز
همــه ارکان پرســپولیسبــه خودمان
است و کاری به بقیه تیمها و بقیه افراد
نداریم .مــا روی تیم خودمــان تمرکز
میکنیم و این حواشــی نمیتواند ذهن
ما را از خواســتههایمان دور کند و باید
بگویم که وارد این مسائل و حاشیههایی
که برخیها میخواهند برای ما بســازند
نمیشــویم .ما بــه کار خودمــان فکر
میکنیــم و بــرای موفقیت و شــادی
هوادارانمان میجنگیم».

بعــد از برد  ۵گله ایــران مقابل
یمن ،کــیروش دوباره مجبور شــد
بحث کهنه و قدیمی دعوا با برانکو را
سر زبانها بیندازد و حرفهایی بزند
که در پاسخ به حرفهای شیطنتآمیز
سرمربی پرسپولیس بود.
عدهای از اهالی فوتبال کیروش
را مقصــر دانســتند که چــرا در این
شــرایط حســاس ،آرامش و تمرکز
تیم ملــی را به هم میزنــد ،عدهای
هم به برانکو خــرده گرفتند که چرا

حرفهای حساســیتبرانگیز به زبان
آورده است.
از طــرف دیگــر عــدهای از
پرسپولیســیها انتظار دارنــد برانکو
دوباره پاســخ کیروش را بدهد که تا
االن ســرمربی سرخپوشان جوابی به
طعنه و کنایههای ســرمربی پرتغالی
نداده است.
هــر چند شــنیده میشــود که
توصیههایی هم برای این کار به برانکو
شده است اما این سرمربی قصد ندارد

جوابی به کــیروش بدهد و با وجود
درخواست هواداران پرسپولیس برای
پاسخ به ســرمربی تیم ملی ،ترجیح
داده اســت در چنین شرایطی حرفی
نزند که در نهایت به ضرر فوتبال تمام
شود.
ســابقه دعوای کیروش و برانکو
برای دیروز و امروز نیســت و مدتها
این بحــث ادامه داشــته اســت اما
متاسفانه مسووالن فوتبال نتوانستند
در این خصوص اقدامی انجام دهند.

علیپور بهانهای تازه برای انتقاد

مرکــز اطــاع رســانی و روابط
عمومــی وزارت ورزش و جوانــان به
دنبال انتشــار برخی اخبار مربوط به
دخالت وزارت ورزش و جوانان در نقل
و انتقال بازیکنــان فوتبال به ویژه در
تیمهای پرسپولیس و استقالل ،ضمن
تکذیب این اخبار ،از پیگیری قضایی
خبر داد.

در بیانیه این مرکز آمده اســت:
«متاســفانه در زمانی کــه تیم ملی
فوتبــال ایــران در مهمترین آوردگاه
آســیایی خود به دنبال کســب مقام
قهرمانی اســت و نیاز بــه آرامش و
همدلی بیش از هر زمانی وجود دارد،
برخی رنگیــن نامهها و رســانههای
حاشیه ساز اقدام به نشر اخبار جعلی

جای پایی قویتر
اگر ماهینی طبق قولها و وعدهها از اواخر اســفند  97پا به توپ شود،
قادر اســت پرســپولیس را در تعدادی از مســابقاتش در فصل جدید لیگ
قهرمانان آســیا همراهی و تقویت کند و قرمزها را در  10هفته پایانی لیگ
داخلی نیز صاحب جای پایی قویتر و شــاید به ســوی یک قهرمانی مجدد
رهنمون کند .این جوکر طالیی ســرخها ثروتی اســت که توصیف کامل او
سخت و دین و وابستگی پرسپولیس به وی غیرقابل کتمان است.

دیدار سرمربی بایرن مونیخ با برانکو

سرمربیان تیمهای پرسپولیس و بایرنمونیخ در اردوی قطر و اردوگاه
اسپایر با یکدیگر دیدار کردند.
تیم فوتبال پرسپولیس برای برپایی اردوی آمادهسازی به قطر رفته و
این در حالی است که باشگاههایی همانند بایرنمونیخ ،منچسترسیتی و...
هم در قطر حضور دارند تا اردوی خود را در اردوگاه اسپایر برگزار کنند.
بعــد از تمرینــات تیم پرســپولیس و به دلیل همســایگی تمرین
پرســپولیس و بایرنمونیخ ،برانکو ایوانکوویچ با نیکوکواچ ســرمربی تیم
بایرنمونیخ دیدار و گفتوگوی صمیمانهای داشت.
این دو مربی و دستیارانشان برای لحظاتی با یکدیگر صحبت کردند
و کواچ از شرایط پرســپولیس پرسوجو کرد و سرمربی سرخپوشان هم
توضیحاتی درباره تیمش به سرمربی بایرنمونیخ ارائه کرد.

کاوه رضایی در تمرینات سرخپوشان

برانکو پاسخی به کیروش نمیدهد

ماریو بودیمیر مهاجم کروات تیم
فوتبال دینامــو زاگرب مورد توجه تیم
پرســپولیس قرار گرفتــه و مذاکراتی
هم با این بازیکن انجام شــده اســت.
این مذاکــرات مراحل نهایــی خود را
سپری میکند و به احتمال فراوان طی
روزهای آینده بودیمیر با عقد قرارداد با
پرسپولیس به اردوی این تیم در دوحه
قطر خواهد پیوســت .در همین رابطه
باشگاه پرسپولیس برگه قرارداد را برای
بودیمیر ارســال کرده و قرار است این
بازیکــن بعد از بررســیهای نهایی آن
را امضــا کند .در صورتــی که بودیمیر
قــراردادش را با پرســپولیس به امضا
برســاند این بازیکن جایگزین گادوین
منشا خواهد شــد که بعد از یک فصل
و نیم از جمع ســرخها جدا شــد .طی
روزهای گذشته گمانه زنیهای زیادی
درباره حضور او در پرســپولیس وجود
داشت ،که حضور او در تمرینات دینامو
باعث شد تا حضور او در پرسپولیس با
اما و اگر روبهرو شــود .با این وجود به
نظر میرسد این بازیکن تمایل زیادی
برای حضور در پرسپولیس داشته باشد
و ارســال قرارداد هم به همین منظور
بوده اســت .هر چند هنوز زمان دقیقی
برای پیوســتن او به جمع سرخ پوشان
مشخص نشده است اما گفته میشد او
در اردوی قطر به جمع شاگردان برانکو
اضافه خواهد شد.

ثروت غیرقابل وصف پرسپولیس

فدا شدن مصالح فردی
اینچنین بود که او اضافه بر مدافع راســت
که پســت تخصصی او اســت ،در پست مدافع
چــپ ،مدافع وســط و هافبک وســط هم به
میدان آمد و همیشــه موثر جلــوه کرد .در آن
روزها مشــخص شد انتخاب ســرمربی کروات
پرســپولیس در ارجح شــمردن وی بر رامین
رضائیان ناسازگار ،کار درستی بوده و او انگشت
بر نام مردی نهاده که حاضر است مصلحت خویش را فدای منافع تیم کند.

Akbar Manteshloo

بازیکنانی مثل ســردار آزمــون ،علیرضا
بیرانونــد ،علیرضا جهانبخش ،ســامان قدوس
و  ...آنقدر در دیدارهای باشگاهیشــان خوب
بودند که منتظر درخشش آنها در جام جهانی
 2018روســیه بودیم و بــه همین جهت هم
انتظــارات از تیم ملی بــاال رفته بود .آنقدر که
حتی همگروهی با قدرتهای فوتبال دنیا مثل
اســپانیا و پرتغال هم نتوانست این انتظارات را
به حداقل برساند.
هر چند آنطور که تصور میشــد ،اوضاع
مســابقات پیش نرفــت و انتظــارات با وجود
عملکرد خــوب تیم ملــی برآورده نشــد اما
انتظار عمومی از برخی بازیکنان برآورده شــد
و عملکــرد برخی بازیکنان هم تقریبا هواداران
را شوکه کرد.
به طــور مثال انتظارات زیادی از ســردار
آزمــون بود ،هر چند نمیشــد ایــراد فنی به
عملکرد این بازیکــن گرفت و حتی کادر فنی
تیم ملی هم از عملکرد او راضی بودند اما به هر
حال این بازیکن انتظارات هواداران را برآورده
نکرد و بعد از جام جهانی حواشی زیادی برای
او پیــش آمد که تا خداحافظی ســردار از تیم
ملی پیش رفت.
با این وجود بودند بازیکنانی که توانستند
هم انتظارات کادر فنی تیم ملی و هم هواداران
را بــرآورده کنند .نمونه بــارز آن هم علیرضا
بیرانوند بود.
بازیکنــی که تالشهایــش درون دروازه
تیــم ملی بینتیجــه نماند و روزهای بســیار
خوبی برای او در جــام جهانی رقم خورد .اوج
کار علیرضــا بیرانوند هم در دیــدار با پرتغال
رقم خورد ،جایی که ایــن دروازهبان تیم ملی
کشــورمان توانست پنالتی بهترین بازیکن دنیا
را مهار کند و نشان دهد که بیجهت انتظارات
از او باال نبوده است.
امــا این پایان کار علیرضــا نبود ،با وجود
اینکه تیم ملی کشــورمان در مرحله نخســت
رقابتهــا از دور رقابتهــا کنار رفت ،اســم
بیرانوند حســابی روی زبانهــا افتاد و همواره
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مبنــی بــر دخالــت وزارت ورزش و
جوانــان در نقل و انتقــال بازیکنان
میکننــد و موجبات بــر هم خوردن
آرامش هواداران و مسووالن باشگاهی
کشور را فراهم میآورند.
لــذا مرکــز روابــط عمومــی و
اطالعرسانی وزارت ورزش و جوانان،
با تکذیب هر گونه دخالتی در موضوع
نقل و انتقاالت بازیکنان فوتبال بهویژه
در تیمهای پرســپولیس و استقالل،
در نظــر دارد پیگیــری قضایی علیه
رســانهها و افرادی که اقدام به نشــر
اکاذیب میکنند را انجام دهد».
در توضیح مرکز روابط عمومی و
اطالع رسانی وزارت ورزش و جوانان
آمده است« :قطعا مسائل فنی تیمها و
باشگاهها در حوزه اختیارات مدیرعامل
و سرمربی تیمها بوده و وزارت ورزش
و جوانــان نظارت و جلوگیری از عدم
شــفافیت و مبارزه با فســاد در همه
ســطوح ورزش را در برنامه خود دارد
و امید اســت با کمک رسانههای آگاه
و دلســوز برای استیفای حقوق مردم
و صیانت از سرمایههای ملی گامهای
مهم و موثری برداشته شود».

بازیکن آبی در اردوی پرسپولیس

شــاگردان برانکــو ایوانکوویــچ از روز
سهشنبه تمریناتشان را در قطر آغاز کردند.
همانطور که پیش از این گفته شد ،همزمان
با حضور پرسپولیســیها در دوحه ،بسیاری
از تیمهای دیگر نیز به جهت شرایط مساعد
این کشــور در این فصل از ســال ،در این
کشــور حضور دارند .یکی دیگر از تیمهای
اروپایی که در این کشــور حضور دارد ،تیم

پرسپولیس همسایه آیندهوون
سرخپوشــان با حضــور در قطر ،قرار
بود نخستین تمرینشــان را در ساعت 17
برگزار کنند اما به دلیل تاخیرات به وجود
آمده نخســتین تمرین شاگردان برانکو در
ســاعت  18:30برگزار شد اما طبق برنامه
تمرینات پرسپولیســیها قرار است در قطر
هر روز در ســاعت  10صبح و  5بعدازظهر
به طور مرتب برگزار شــود .سرخپوشــان
همچنین به ازای هر دو روزی که دو جلسه
تمرین داشــته باشــند ،یک روز را با یک
نوبت تمرین پشت ســر میگذارند .این در
حالی است که شــرایط جوی در این زمان

ایرج عرب جلســهای را با حضور
مدیران و کارکنان بخشهای مختلف
باشگاه تدارک دید.
در ایــن جلســه ابتدا یــادی از
شــادروان محسن ســهرابی شد که
در روزهای گذشــته دار فانی را وداع
گفت .در ادامه ،سرپرســت باشگاه از
تالشهای حمیدرضا گرشاسبی ،مدیر
عامل پیشین باشگاه تشکر کرد و برای
قدردانی از تالشهای هیأت مدیره از

آنها برای حضور در باشگاه دعوت شد.
سرپرست باشگاه پرسپولیس در ادامه
صحبتهای خود تاکید کرد موفقیت
تیم در گرو آن خواهــد بود که تمام
بخشها ،کار خود را در پشــتیبانی از
ایــن مجموعه به بهتریــن نحو انجام
بدهند.
او با اشــاره به اینکه برای خروج
از مشــکالت و روزمرگی در مدیریت
پرســپولیس باید فعالیتها را به ویژه

از ســال در کنار تجهیزات کامل و حرفهای
مناسب تمرینات ،دوحه را به یکی از مقاصد
تیمهای فوتبال برای آمادهســازی زمستانی
تبدیــل کرده اســت و غیر از پرســپولیس
بســیاری از تیمهای حرفــهای دنیا در این
کشــور در حــال برگــزاری اردو و تمرینات
هســتند .یکــی از تیمهایی کــه همزمان با
پرســپولیس در دوحــه حضــور دارد تیــم
پی اس وی آیندهوون هلند است که همزمان
با سرخپوشان در زمین مجاور تمرین داشتند.
آنهــا بخشهایی از تمرین خود را در ســالن
بدنسازی شیشهای انجام دادند.

پیشنهاد جالب مهدویکیا برای آسیا

جلسه عرب با کارکنان باشگاه پرسپولیس
در بخشهای اقتصــادی افزایش داد،
از استقبال باشگاه برای اجرای ایدهها
و فعالیتهــای نو به منظــور افزایش
درآمدهای باشــگاه ســخن گفت .در
ادامه ،تعــدادی از مدیران و کارکنان
هم نقطه نظرات خود را مطرح و اعالم
کردند .در پایان این نشست ،کارکنان
باشــگاه برنامهای را بهعنوان تبریک
تولد سرپرســت باشگاه تدارک دیدند
که در واقع سورپرایزی برای وی بود.

کلوب بروژ اســت کــه کاوه رضایی بازیکن
ســابق اســتقالل را در ترکیب خود دارد.
کاوه رضایــی بازیکــن تیم فوتبــال کلوب
بروژ در تمرینات سرخپوشــان حضور یافت
و بــا بازیکنان خوش و بش کرد .او نیز برای
برگزاری اردو همراه تیمش در دوحه به سر
میبرد .کاوه رضایی تنها آبیپوش تمرینات
سرخپوشان بود.

مهدی مهدویکیا که برای مراسم افتتاحیه
جام ملتهای آسیا به امارات دعوت شده بود در
دیدار با شیخ سلمان رییس کنفدراسیون فوتبال
آســیا پیشنهاد جالبی را به او ارائه کرد .کاپیتان
ســابق تیم ملی ایران که ســفیر فوتبال پایه در

آســیا هم هست در دیدار خود با شیخ سلمان از
وی خواست تا شرایطی فراهم شود که تیمهای
جوانان باشگاههای مختلف که در لیگ قهرمانان
آســیا حضور دارند روز قبل از برگــزاری بازی
بزرگساالن دو تیم با هم بازی کنند .این اتفاق در
فوتبال اروپا در قالب یک جام در حال انجام است
و به همین دلیل مهدویکیا چنین پیشنهادی را
مطرح کرد .شیخ سلمان در این دیدار از پیشنهاد
مهدویکیا استقبال کرد اما مدعی شد برگزاری
چنین مســابقاتی طبعا هزینههای زیادی را در
پی خواهد داشــت که اگر هزینههای آن تامین
شــود مطمئنا میتواند به رشد و توسعه فوتبال
آسیا کمک فراوانی کند .مهدیکیا طی سالهای
گذشته و بعد از خداحافظی از فوتبال ،در سنین
پایه فوتبال فعالیتهای ارزشمندی داشته است
که در رقابتهای جهانی هم توانســته اســت با
نوجوانان ایرانی درخشــشهایی داشــته باشد.
او عالقــه زیادی بــه کار در تیمهای پایه دارد و
امیدوار است از این طریق استعدادهای خوبی به
فوتبال کشورمان معرفی کند.

