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سروش دنبال آمادگی کامل در قطر

مصاحبه

ن مونیخ
ماهینی :تمرینات بایر 
سطح باالیی دارد

بودیمیر نشان داده
بازیکن خوبی است

پرســپولیس با برگــزاری اردوی تمرینی
در قطــر خود را برای دیدارهای ســخت پیش
رو آمــاده میکنــد .بــه رغم حضــور اکثریت
بازیکنان این تیم در این اردو ،پرســپولیس در
دوحه بازیکنان ملی پــوش را در اختیار ندارد
و البتــه دو مصــدوم هم در ترکیــب تیمش
حضور دارند .حســین ماهینی درباره وضعیت
مصدومیتــش میگویــد« :اوضــاع پایم خوب
است و در حال حاضر انفرادی تمرین میکنم.
یک ماه دیگــر میتوانم همراه تیم تمرین کنم
و بعــد از عید هم میتوانم دوبــاره به میادین
برگردم و برای پرسپولیس بازی کنم .امیدوارم
در بازگشــت بتوانم روزهــای نبودنم را جبران
کنــم و در خدمت هواداران باشــم .خیلی دلم
برای هواداران تنگ شــده و برای دیدارشــان
روزشماری میکنم».
او در مورد اردوی پرســپولیس که در حال
حاضر در اردوگاه اســپایر قطر در حال برگزاری
است ،اینطور توضیح میدهد« :اردوی خوبی در
حال برگزاری اســت .تمرینات پر فشــار برگزار
میشود و قطعا به بچهها در نیمفصل دوم کمک
خواهد کرد .ایــن تمرینات به طور منظم برگزار
میشود و کادرفنی کامال همه جوانب تمرین را
زیرنظر دارند .بازیکنان بــا انگیزه باالیی حضور
دارند تا بتواند خود را به طور کامل برای بازیها
آماده کنند .فکر میکنم بتوانیم بهترین استفاده
را از ایــن اردو داشــته باشــیم ».بازیکــن تیم
پرســپولیس درباره بودیمیر ،بازیکن جدید این
تیم معتقد است« :بودیمیر بازیکن خوبی است.
هنوز بازی این بازیکن را ندیدهایم اما سابقه وی
نشان میدهد که تاثیر خود را در تیم میگذارد
و میتواند به تیمش کمک کند ».ماهینی درباره
بازی تیم ملی فوتبال ایــران مقابل حریفان در
جام ملتهای آسیا میگوید« :هتل ما بازیهای
جام ملتها را نشــان نمیدهد و باید با موبایل
نگاه کنیم .امیدوارم قهرمان جام ملتهای آسیا
باشیم ».این بازیکن پرسپولیس در مورد حضور
بایرنمونیــخ در اردوگاه اســپایر اینطور توضیح
میدهد« :تمرینات این تیم واقعا ســطح باالیی
دارد و عالی است .ثانیهبهثانیه تمرینات این تیم
درس که هیچ ،دانشگاه است».

آخرین تالشهای ستاره برای خاموش نشدن

سوژه

این روزها همه حرفهای
فوتبالیها در مورد جام
ملتهای آسیا است،
بازیهایی که به طور حتم
مهمترین میدان مسابقات
آسیایی به شمار میرود
و حضور در این رقابتها،
آرزوی بسیاری از بازیکنان
فوتبال قاره کهن است اما
به طور حتم جایگاهی برای
حضور همه بازیکنان فوتبال
نیست و باید بهترینها
در قالب تیمهایشان در
این رقابتها حضور پیدا
کنند .بازیکنانی که معموالً
با حضور در این رقابتها،
به ستارههای فوتبال
کشورشان ،تیمشان و حتی
سایر تیمهای حرفهای
اروپایی تبدیل میشوند و
این نهایت آرزوی هر بازیکن
فوتبالی است.

Akbar Manteshloo

چهار سال پیش در چنین روزهایی،
این داســتان برای سروش رفیعی ستاره
این روزهای پرسپولیس به طور معکوس
رقــم خورد .در ســالی که ایــن بازیکن
بهتریــن روزهای فوتبالیاش را ســپری
میکرد ،مشکل بزرگی ســد راه حضور
او در تیم ملی وجود داشــت اما کارلوس
کــیروش به هر دری زد تا مجوز حضور
این بازیکن را برای جام ملتهای آســیا
بگیــرد .این اتفاق برای ســروش رفیعی
رخ داد و در آخرین روزها پیش از ســفر
تیم ملی کشــورمان برای حضور در جام
ملتهای آســیا ،رفیعی همراه تیم ملی
شد تا هم کیروش به خواستهاش برسد
و هم سروش رفیعی فرصتی بزرگ برای
نمایش تواناییهایش داشــته باشد اما او
اینقدرهــا هم خوش شــانس نبود ،چرا

کــه تیم ملی کشــورمان خیلی زود این
رقابتهــا را ترک کرد و بــه این ترتیب
برنامههای این ســتاره فوتبال کشورمان
پیش از آن که فرصتی به او داده شــود،
به هم ریخت.
رفیعــی با بازگشــت از جام 2015
ملتهای آســیا ،دو فصل خــوب را در
تیمهای تراکتورســازی و پرســپولیس
سپری کرد و توانســت با حضور در تیم
محبوبــش یعنــی پرســپولیس نمایش
خوبی از خــود به جا بگــذارد .با پایان
فصل ،رفیعــی با پیشــنهادهای زیادی
روبهرو شــد و در نهایت بــه الخور رفت
تا شــانساش را در این تیــم بیازماید و
خود را برای حضــور در تیم ملی آماده
کند اما باز هــم اوضاع برای این بازیکن
خوش اخالق پرســپولیس طور دیگری
رقم خورد.
سروش در روزهایی که قصد بازگشت
به پرســپولیس را داشــت ،در دو راهی
مهمی قرار گرفت .او به خوبی میدانست
که با انتخاب مجدد پرســپولیس خیلی
چیزهــا را از دســت خواهــد داد و باید

تصمیم بزرگی میگرفت .اتفاقاً هواداران
پرســپولیس هم از ایــن موضوع به طور
کامــل خبردار بودند و میدانســتند که
ســتاره روزهای نه چندان دور تیمشان
بایــد بین خیلی از چیزهــا در فوتبال و
پرسپولیس یکی را انتخاب کند.
همانطــور کــه گفتیــم کارلوس
کیروش ســرمربی تیم ملی کشورمان
برای به خدمت گرفتن سروش رفیعی و
حضور او در جام ملتهای آسیا در سال
 ،2015تمام توان خود را به کار گرفت و
با وجود منع قانونی که برای به کارگیری
ســروش و دو ســه بازیکن دیگر داشت،
مجــوز حضور این بازیکنان را گرفت و با
خود به استرالیا برد.
کیروش در رفتارهایش نشان داده
بود که به بازی رفیعی اعتقاد دارد و اتفاقاً
در جام ملتهــا هم به این بازیکن بازی
داد اما بعد از انتخابی که سروش داشت،
دیگــر هیچ وقت پایش بــه تیم ملی باز
نشد.
ســروش رفیعی با قرمزپوش شدن،
جــام جهانــی  2018و جــام 2019

شــد تا زمان انتظار او بــرای حضور در
ترکیب پرسپولیس هم طوالنی شود.
با وجــود همه مشــکالتی که برای
ســتاره خوش تکنیــک و خوش اخالق
پرسپولیس در طی سالهای گذشته به
وجود آمد ،او حاال در کنار سرخپوشــان
خود را برای حضــور در رقابتهای نیم
فصل دوم آماده میکند.
ســروش رفیعی با انگیــزهای باال و
ارادهای محکم با پوشــیدن لباس قرمز
در تالش اســت تا همه بدشانســیهای
روزهای گذشــته را در نیــم فصل دوم
رقابتها جبران کند.
او در تمرینات اردوی سرخپوشــان
در قطر بســیار با انگیزه ظاهر میشود و
تالش میکند با آمادگی کامل در خدمت
پرسپولیس باشد.
آخریــن تالشهــای این ســتاره
پرســپولیس برای خاموش نشدن ،کام ً
ال
مشخص است و باید دید او چقدر موفق
خواهد شــد .شــاید او بتواند بــاز هم با
بازیهای زیبایش هواداران پرســپولیس
را به وجد بیاورد.

ملتهای آســیا را از دســت داد و دیگر
هیــچ وقت نامش در فهرســت تیم ملی
حتی برای حضور در تمرینات که معموالً
بازیکنان بدون تیم و مصدوم هم در این
تمرینــات حضور پیــدا میکردند ،دیده
نشد.

سروش رفیعی با انگیزهای باال و
ارادهای محکم با پوشیدن لباس
قرمز در تالش است تا همه
بدشانسیهای روزهای گذشته
را در نیم فصل دوم رقابتها
جبران کند.

او با بدشانســی دیگری هم روبهرو
شد .در حالی که ســروش خود را برای
بــازی در ترکیــب پرســپولیس آماده
میکــرد ،محرومیت این تیــم از جذب
بازیکن هم به مشــکالت رفیعی افزوده

تمرینات بدنسازی و سرعتی در دستور کار برانکو
گزارش

قیمت بودیمیر بازهم
بهانهای برای حاشیهها

ماریــو بودیمیــر مهاجم جدید
سرخپوشــان هر چند هنــوز قرارداد
رســمی با پرســپولیس امضا نکرده
اســت اما حضــور چنــد روزه او در
تمرینــات داســتانهایی ســاخته
است .متاســفانه از نخستین روزهای
مطرح شــدن حضــور ایــن بازیکن
در پرســپولیس حواشــی زیادی به
وجود آمــد ،برخیها حتی با عملکرد
بســیار ضعیف گادوین منشا اعتقاد
داشــتند که برانکو بــه خاطر آوردن
همشــهریاش به پرســپولیس قید
منشا را زده است و برخی هم حضور
این بازیکن را به خاطر مســائل مالی
زیر ســوال میبردند امــا به هر حال
برانکــو اعالم کرد که بــه خاطر نیاز
تیمش به این بازیکــن ،او را انتخاب
کرده اســت و حــرف و حدیثهای
مطرح شده برای به حاشیه بردن تیم
پرسپولیس مطرح میشود.
تمرین ماریو با ســرخ پوشان و
آماده نشــان دادن این بازیکن باعث
شــد باز هم حرف و حدیثها شروع
شود و باز هم مســائل مالی مختلف
دربــاره ایــن بازیکن مطرح شــود.
برخی مدعی شــدهاند که این انتقال
برای قرمزپوشــان مبلغــی درحدود
 10میلیارد تومان آب خورده اســت،
برخی دیگر نیز رقم انتقال او را فراتر
از این اعداد میدانند.
طبق اعالم سایت ترنسفر مارکت
کــه ارقــام دقیقی دربــاره بازیکنان
منتشــر نمیکند ،بودیمیر  600هزار
یورو قیمتگذاری شــده است که با
تبدیــل آن ،حدود 7میلیــارد تومان
تخمین زده میشود .بماند که برخی
از نزدیکان باشگاه مدعی شدهاند که
این مهاجم خــودش رضایتنامه اش
را گرفتــه و پولــی در این خصوص
پرداخت نشده است.
بههرحال انتظار میرود رقم این
انتقال با توجه به مشکالت سالهای
اخیر بــرای باشــگاهها و شــکایت
بازیکنان خارجی ،به صورت رســمی
توسط مســووالن پرسپولیس اعالم و
رسانهای شــود اما به هر حال برانکو
نشان داده است که به دنبال بازیکنان
گرانقیمت نمــیرود و عملکرد او هم
طی چند ســال اخیر نشان میدهد
بازیکنان انتخابی برانکو مشکلی برای
پرسپولیس ایجاد نکردهاند.
ماریــو بودیمیــر بــهزودی به
تهران خواهد آمــد و قراردادش را با
پرســپولیس امضا خواهد کرد ،شاید
در آن زمان خبرهای موثقی از میزان
قرارداد او منتشر شود.

خط و نشان برانکو برای ماریو

هو
ادارا
انتظار ن در
ن
رفیعی مایش

اكبر منتشلو

قهرمانی در جام ملتها وظیفه کیروش است

پیوس :قدوس میتواند پدیده
مسابقات باشد

فرشاد پیوس درباره پیروزی  2بر
صفر تیم ملی ایــران مقابل ویتنام و
صعود تیم ملی به مرحله یکهشــتم
نهایی جام ملتهای آســیا میگوید:
«بچهها روز به روز در حال بهتر شدن
هستند و مقابل ویتنام هم تیم ملی ما
بســیار خوب بازی کرد .تیم ملی باید
مقابل این تیمها با  5 ،4گل به پیروزی
برسد تا هم از لحاظ روحی ارتقا پیدا
کند و هم اینکه تفاضل گلش را برای
حفظ صدرنشــینی در گروه باال ببرد.
ویتنــام یک تیم رده پایین در آســیا
محسوب میشــود و باید به این تیم
بیشــتر گل میزدیم .تعویض سردار
آزمــون اشــتباه بود ،چرا کــه اگر او
در زمیــن میماند میتوانســتیم هم
گلهای بیشتری به ثمر برسانیم و هم
ت آماده
او را برای آقای گلی مســابقا 
کنیم اما با تعویض شــدن او ،ویتنام
تا حدی قــدرت گرفت و تا دروازه ما
پیش آمد».
او حرفهایــش را اینطور ادامه
میدهد« :ویتنام حریف ســر سختی
برای تیم ملــی نبود و تیمی نبود که
بتواند روی خط دفاعی ما فشار زیادی
بیاورد اما عملکــرد تیمی ما در همه
خطوط خوب بــود .تیم ملی نیمکت
بســیار قــوی دارد کــه میتواند در
صورت نیاز از آنها هم استفاده کند.
در این بــازی ســعی کردیم از
کنــار زمین ارســالهایی را به عمق
خط دفاعی حریف داشــته باشــیم و
دیدید که با ضربه سر هم به پیروزی
رســیدیم .به نظرم بازیکنان در حال
بهتر شــدن هســتند .با شرایطی که
تیم ملی دارد ،بعد از  8ســال حضور
کــیروش در فوتبــال ایــران انتظار
میرود که این تیم قهرمان آسیا شود
و این اص ً
ال توقــع زیادی از کیروش
نیســت و اگر او تیم را قهرمان آسیا
کند وظیفهاش را انجام داده است».
پیوس درباره بازی با عراق معتقد
اســت« :بازی با عراق به نســبت دو
بازی گذشــته مقداری سخت خواهد
بود اما ســاختار دفاعــی عراق خیلی
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ضعیف است ،که در این حالت آزمون
و طارمی خیلی راحــت میتوانند به
گل برسند.
ســامان قدوس میتواند پدیده
مسابقات باشــد ،چرا که هم در بازی
قبل و هم در این بازی بســیار خوب
کار کرد .قدوس در بازی مقابل ویتنام
بســیار کم اشــتباه بود و پاسهای
کلیدی زیادی داد ،فکر میکنم اگر از
او بیشتر استفاده شود تیم ملی جواب
خواهد گرفت.
در این بازی آزمون و قدوس جزو
بهترین بازیکنان ایــران بودند .عراق
خط حمله بسیار خوب و قوی دارد اما
در آن سو خط دفاع آنها خیلی راحت
باز میشــود و میتوان بــه راحتی از
آن عبور کرد .اگر مقابل عراق خشــن
نباشیم و با صبر و حوصله بازی کنیم
میتوانیم این تیم را شکست دهیم و
بهعنوان صدرنشین از گروهمان صعود
کنیم».
ویتنام حریف سر سختی برای
تیم ملی نبود و تیمی نبود که
بتواند روی خط دفاعی ما فشار
زیادی بیاورد اما عملکرد تیمی
ما در همه خطوط خوب بود .تیم
ملی نیمکت بسیار قوی دارد که
میتواند در صورت نیاز از آنها
هم استفاده کند.

این پیشکسوت پرسپولیس درباره
توافق کیروش با فدراســیون فوتبال
کلمبیــا میگوید« :ایــن کارها اصال
زیبا نیســت و کیروش غیرحرفهای
عمل میکند .اگر میخواهد برود باید
بعــد از پایان جــام ملتها صحبتش
مطرح شود ،االن او باید با تمام فکر و
ذکرش برای تیم ملی تالش کند .اگر
او میخواهــد به کلمبیا برود ،برود به
ســامت اما قبلش باید با توجه به 8
ســالی که در ایران حضور داشته یک
جام برای ما بیاورد».

پرسپولیســیها با انگیزه باال تمرینات
خــود در اردوی دوحه را در اســپایر دنبال
میکنند .تمرینات سرخپوشــان معموال با
ســخنرانی برانکو شــروع میشود و پس از
آن مارکــو با در نظر گرفتــن چهار برنامه،
گرم کردن و بدنســازی تیم را برنامهریزی
میکند.
در ادامــه تمرینــات ،بازیکنان در دو
گــروه؛ قرمز و زرد به پاســکاریهای کوتاه
و بلند و شــوتزنی میپردازند .در این زمان،

دروازهبانها تمرینات اختصاصی خود را زیر
نظــر پانادیچ انجام میدهنــد .در چند روز
گذشته محمد انصاری و حسین ماهینی هم
تمرینات اختصاصی خود را دنبال میکردند.
ماریو بودیمیر که در شــرایط خوبی به سر
میبــرد ،در تمرینــات تاکتیکی هم حضور
پیدا کرده و پا به توپ شــده است .اجرای
برنامههای ســرعتی بخش اصلی تمرینات
اســت که حــس رقابت بازیکنــان و کری
خواندنهــای آنها باعث جذاب شــدن آن

میشــود .در آخرین تمرین پرسپولیسیها
برانکــو در ادامــه تمرینــی را در نیمی از
زمین تدارک دید که گروه مهاجم و مدافع
روبهروی هم قرار میگرفتند .ســرمربی در
این بخش ،به انتقال سریع توپ ،خودداری
از ضربههای اضافه و نگه داشــتن توپ و رد
کردن سریع توپ به نفر بعدی و بعد ارسال
روی دروازه تاکیــد داشــت .آخرین بخش
تمرین سرخپوشــان ،کار با وزنه در ســالن
بدنسازی بود که انجام شد.

گادوین منشا درس عبرتی برای مهاجم جدید

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس نشان داده که روی جذب بازیکنان
جدید وســواس زیادی به خرج میدهد بخصــوص بازیکنانی که با نظر
شــخص خودش به تیم اضافه شدهاند و مطمئنا بودیمیر نیز در نیمفصل
دوم قادر است لیگ را تحت تاثیر قرار دهد.
بودیمیر با اجازه ســرمربی پرســپولیس در تمرینــات گروهی این
تیم در قطر حاضر شــده اســت .او بعد از نخســتین تمرینش در جمع
سرخپوشــان جلسهای نســبتا طوالنی با برانکو داشــت و برانکو به طور
خصوصی با این بازیکن صحبت کرده است.
هنوز با توجــه به مصاحبه نکردن بودیمیر و برانکو در این خصوص
خبر موثقی درباره گفتوگوهای برانکو با بودیمیر وجود ندارد اما به نظر
میرســد با توجه به حواشی که قبل از حضور ماریو در پرسپولیس بوده
اســت ،برانکو به طور اختصاصی با بودیمیــر در رابطه با وضعیت تیم و
شرایط وی صحبت کرد بر اساس شنیدههای
ضد و نقیض از اردوی سرخپوشــان سرمربی
پرسپولیس به شکل کام ً
ال صریح علت فروش
گادوین منشــا را برای بودیمیر توضیح داده
اســت و با به میان آوردن نام مهدی طارمی
به بودیمیر هشدار داده که پرسپولیس برای
دو فصــل پیاپی بهترین گلــزن لیگ برتر را
در اختیار داشــته و انتظارات او و هوادارانش
از مهاجم تیمشــان که هزینه زیادی برایش
صــورت گرفته اســت بســیار باالســت! به
نظر میرســد مهاجم جدید پرســپولیس با
صحبتهای برانکو کامال به شــرایط خودش
در پرســپولیس پی برده و به طور حتم تحت تاثیر این حرفهای برانکو
تالش خواهد کرد ،بهترین عملکرد را با توجه به شــرایط به وجود آمده،
در این تیم داشته باشد.
بودیمیر پیش از این هم عملکــرد قابل توجهای در تیمهای قبلی
خود داشــته و توانسته انتظارات را برآورده کند .گفته میشود که برانکو
براســاس تواناییهای این بازیکن او را به خدمــت گرفته و این بازیکن
میتواند در کنار بازیکنانی مثل علیپور و بقیه کمک خوبی به پرسپولیس
کند.
گفتنی است ،ماریو بودیمیر پنجاهمین بازیکن خارجی و چهارمین
بازیکن کروات پرســپولیس محسوب میشــود ،ماته دراگهچوویچ ،لوکا
ماریچ ،بوژیدار رادوشــویچ و ماریــو بودیمیر بازیکنان کروات باشــگاه
پرسپولیس در طول تاریخ هستند.

بودیمیر در قطر با کسی صحبت نمیکند

دستور سکوت به مهاجم جدید

ماریو بودیمیر مهاجم کروات از روز جمعه به تمرینات پرســپولیس
در قطر اضافه شده تا در نیمفصل دوم برای قرمزهای پایتخت به میدان
برود.
این مهاجم در تمرین پرســپولیس به صورت رســمی معرفی و به
همراه سایر بازیکنان پا به توپ شده است.
قرار اســت قــرارداد نهایی این بازیکــن نیز بهزودی بــا مدیران
پرســپولیس در تهران به امضا برسد .در همین راستا باشگاه پرسپولیس
بــه این مهاجم اعالم کرده که تا زمان حضور در تهران و امضای قرارداد
اصلی وی اجازه مصاحبه با رسانهها را ندارد.
این مهاجم کروات با نظر مســتقیم برانکو برای پرســپولیس جذب
شــده است و هنوز در کشــورمان حاضر نشده است و قرار است با پایان
اردوی پرسپولیس در قطر ،همراه سایر بازیکنان به کشورمان سفر نماید.
بودیمیر پیش از ایــن کارنامه خوبی در خط حملــه تیمهای قبلیاش
داشــته است .اردوی تیم فوتبال پرسپولیس در قطر تا  30دی ماه ادامه
خواهد داشت.
طی روزهای گذشــته حرف و حدیثهای زیادی درباره این مهاجم
پرســپولیس وجود داشته و حتی برخیها اخراج گادوین منشا را به این
بازیکــن ربط میدادند .به نظر میرســد پرسپولیســیها برای دوری از
حواشی پیرامون این بازیکن ،از این حربه استفاده کردهاند.

عکس نوشت

فنونیزاده :ترکیب مقابل ویتنام ،مقابل عراق هم جواب میدهد
مرتضــی فنونــیزاده در خصــوص
دومین دیــدار تیم ملی فوتبــال ایران در
جام ملتهای آسیا  - ۲۰۱۹امارات مقابل
ویتنام ،میگوید« :با شــروع مسابقات جام
ملتهای آســیا در مرحلــه مقدماتی چند
تیم شگفتیســاز شــدند .اعتقــاد دارم با
پایان مرحله مقدماتی این تیمها هم حذف
خواهند شــد .اعتقاد دارم روند تیم ملی در
بازیهای مقدماتی مثل بــازی اول و دوم
خواهد بود .همانطور که ویتنام را شکســت
دادیم ،قطعــاً قادر به شکســت عراق هم

هســتیم و با  9امتیاز صعود خواهیم کرد».
او در خصوص رویارویی با عراق حرفهایی
دارد« :بــازی با عراق هم کمی مشــکلتر
خواهد بود اما این تیــم هم توان مقابله با
تیم ملی ما را نخواهد داشــت .تیم ملی باز
هم هجومی بازی خواهد کرد و فکر میکنم
بــازیاش مقابل عراق ،راحت تــر از بازی
مقابل ویتنام باشد همانطور که گفته بودم
کیروش قــدوس را به تیم ملی اضافه کرد
و این ترکیب در دیدار با عراق هم کارســاز
خواهد بود».

مشکل ثبت قرارداد در لیگ برتر
فریبرز محمودزاده ،رییس کمیته
نقلوانتقاالت ســازمان لیــگ فوتبال
دربــاره وضعیــت باشــگاههای لیگ
برتری در فصل نقلوانتقاالت زمستانی
میگوید« :با اینکه فصل نقلوانتقاالت
از  ۱۶دی ماه آغاز شــده است ،تاکنون
فقط باشگاه فوالد خوزستان برای ثبت
قراردادهایش به سازمان لیگ مراجعه
کرده اســت و مابقی باشگاهها هنوز تا

این لحظه اقدامی در این خصوص انجام
ندادهاند .تمامی تیمهای لیگ برتری به
جز ذوبآهن و فوالد باید برای گرفتن
مجوز به کمیته تعیین وضعیت مراجعه
کنند و همینطور شش باشگاه استقالل
تهران ،پرسپولیس تهران ،پدیده مشهد،
نفت مسجدسلیمان ،نساجی مازندران
و تراکتورسازی تبریز به غیر از کمیته
تعیین وضعیت باید از کمیته انضباطی

نیز برای ثبــت قراردادهای خود مجوز
کســب کنند .بنابرایــن تاکنون فقط
باشــگاه فوالد برای ثبت قراردادهایش
اقدام کــرده و باشــگاه ذوبآهن نیز
مشــکلی برای ثبت قــرارداد ندارد و
هنــوز اقدامی در ایــن خصوص نکرده
است ».فصل نقلوانتقاالت زمستانی از
 ۱۶دی آغاز شــد و تا تاریخ  ۱۳بهمن
ادامه دارد.

امضای قرارداد بودیمیر در تهران یا دوحه؟
ماریو بودیمیر مهاجم کروات تیم فوتبال
پرسپولیس دو روزی است که تمرینات خود را
با این تیم در اردوگاه اسپایر آغاز کرده است.
با وجــود اینکه بودیمیر پیش قرارداد خود را
با پرسپولیس امضا کردهاست اما برای امضای
قرارداد نهایی منتظر ارســال برگه قرارداد از
تهران به دوحه اســت تا رســما بازیکن این
تیم شــود .او کارش را با پرســپولیس شروع
کرده اســت اما قرارداد نهایــی این بازیکن
ممکن اســت با تاخیر صورت پذیرد ،چرا که
سرخپوشان در دوحه حضور دارند و احتماالً

برای امضــای نهایی قرارداد ایــن بازیکن با
مدیران باشــگاه پرســپولیس او باید تا پایان
اردوی قطر منتظــر بماند .هر چند همانطور
که گفته شــد انتظار میرود قــرارداد نهایی
او به قطر ارســال شــود اما این کار بعید به
نظر میرســد .این مهاجم کروات ،با انتخاب
خود برانکو به جمع سرخپوشــان اضافه شده
اســت و به همین خاطر بسیاری از هواداران
منتظر نمایش او در زمین مسابقه هستند تا
عملکرد انتخاب ســرمربی تیمشان را خیلی
زود ببینند.

شاگردانبرانکودرقطرخودرابرایرقابتهایپیشروآمادهمیکنند.

