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واکنش
اعتراض بازيكنان پرسپوليس به باشگاه:

اين پولها دردي از ما دوا نميكند

بازيكنان پرسپوليس هميشه معترضند.
فرقي هم نميكند كه پول گرفته باشند يا نه.
در اين دو فصل اخير كه پرداختها با تاخير
و ب��ه قول بازيكنان به ص��ورت قطرهچكاني
بوده ،ص��داي اعت��راض پرسپوليس��يها را
هميشه شنيدهايم كه يا به بيپولي اعتراض
ميكنن��د ي��ا به رقم��ي كه باش��گاه به آنها
پرداخت ك��رده .آخرين ب��ار همين دو روز
پيش -روز شنبه -بود كه مبالغي به حساب
بازيكنان واريز ش��د اما چون چشمگير نبود،
اعتراض آنها را در پي داشت.
قرمزپوشان كه تا پيش از مشخص شدن
اسپانس��ر هيچ پولي بابت قراردادهايش��ان
درياف��ت نكرده بودن��د ،انتظ��ار دارند حاال
كه باش��گاه اسپانس��ر پيدا ك��رده و ديگر از
مش��كالت مالي خب��ري نيس��ت ،دريافتي
بيش��تري داش��ته باش��ند و امي��دوار بودند
ك��ه تا پي��ش از نيمه فصل ،دس��ت كم 40

درص��د از پول قرارداده��اي اين فصل خود
را گرفته باش��ند .اتفاقي ك��ه رخ نداد و آنها
را دوب��اره عصبان��ي كرد .پولي كه باش��گاه
پرسپوليس اول هفته به حساب بازيكنانش
واريز كرد ،تنها  5درصد از پول قراردادهاي
آنها را شامل ميش��د و به همين خاطر بود
كه اعت��راض كردند .پرسپوليس��يها كه به
گفته خودش��ان تا امروز كمتر از  20درصد
قراردادهايش��ان را گرفتهاند ،بعد از دريافت
پول براي سرپرست باشگاه پيغام فرستادند
كه «ب��ا اين مبال��غ ،هي��چ دردي از ما دوا
نميش��ود و طبق قانون ،باش��گاه بايد نيمي
از قرارداده��ا را تا نيمفص��ل پرداخت كرده
باش��د ».طاهري و ديگر مديران باشگاه هم
كه هيچ پاس��خ قانعكنندهاي براي بازيكنان
معت��رض و ناراضي نداش��تند ،مثل دفعات
قبل قول دادند كه پرداختيهاي بعدي پر و
پيمانتر خواهد بود!

خبر

پرسپوليس منتظر جواب درخواست بخشش صادقی

ب��ا توجه به اينكه پرس��پوليس از جام
حذفي كنار رفته ،محروميت ناشي از كارت
قرم��ز ايم��ان صادقي در لي��گ برتر اعمال
خواهد ش��د .به اين ترتي��ب در صورتي كه
در ب��ازي با اس��تقالل اهواز سوش��ا مكاني
به هر دلي��ل نتواند درون دروازه بايس��تد،
سرخپوش��ان دروازهب��ان دوم خ��ود را ب��ه
هم��راه نخواهند داش��ت و باي��د دوباره به
مرتض��ي قديميپور  21س��اله و كمتجربه
اعتماد كنن��د .در همين رابط��ه و با توجه
ب��ه اش��تباه داور در اخراج ايم��ان صادقي،
باش��گاه پرس��پوليس با ارس��ال نامهاي به
فدراس��يون فوتب��ال خواهان ح��ذف كارت

قرمز دروازهبان دوم خود ش��ده اس��ت .در
اين نامه پرسپوليسيها از فدراسيون فوتبال
خواستهاند با توجه به اظهارنظر صريح داور
مس��ابقه مبني بر اينكه دادن كارت قرمز و
اخراج ايمان صادق��ي در بازي با ذوبآهن
اش��تباه بود و همچنين تاكيد كارشناس��ان
داوري بر اين اش��تباه ،طبق قوانين موجود
نس��بت به حذف اين كارت اقدام ش��ود تا
پرسپوليس بتواند دروازهبان دوم خود را در
ب��ازي ليگ برترياش با اس��تقالل اهواز در
اختيار داشته باشد .اين نامه ديروز به دست
مسووالن فدراس��يون رسيد اما پرسپوليس
هنوز پاسخي براي آن دريافت نكرده است.

اردوي كيش ،تازهترين درخواست برانكو از طاهري

سرمربي كروات پرسپوليس از سرپرست
اين باشگاه خواسته كه شرايط را براي برپايي
ي��ك اردوي داخلي در تعطي�لات نيمفصل
ليگ برتر فراهم كند .در نشست شنبه شب
ب��ا طاهري كه بع��د از تمرين در ورزش��گاه
درفش��يفر برگزار ش��د ،برانكو خواست كه
باشگاه مقدمات برگزاري يك اردوي داخلي

را براي سرخپوش��ان فراهم كند و براي اين
اردو هم جزيره كيش را برگزيده است .برانكو
قرار اس��ت برنامههايش براي اين اردو را هم
به مسووالن باش��گاه ارائه كند و البته پيش
از آن از طاه��ري ق��ول گرفت كه در صورت
فراهم ش��دن مقدمات ،پرس��پوليس اردويي
چند روزه را در جزيره كيش برپا كند.

پرسپوليس بدون تماشاگرانش در ورزشگاه آرارات

اگر توافق حاصل ش��ود ،پرسپوليس از
اين به بعد در ورزشگاه آرارات تمرين خواهد
ك��رد؛ البت��ه موقتا .بع��د از بينتيجه ماندن
براي اجاره يك ماهه زمين هما و از دس��ت
رفتن ش��انس حض��ور در زمين ش��ماره دو
ورزش��گاه آزادي ،مديران پرسپوليس زمين
باش��گاه آرارات را به برانكو پيشنهاد كردند
و س��رمربي كروات هم عصر ديروز به بازديد
اين ورزش��گاه رف��ت .هنوز البته مش��خص
نيست كه آيا درخواست پرسپوليسيها براي

استفاده از زمين آرارات مقبول ميافتد يا نه
اما اگر چنين ش��ود ،برانكو و تيمش بايد تا
مدتي قيد هوادارانش��ان را بزنند .از شرايط
خاص ورزشگاه آرارات اينكه ورود غير ارامنه
به آن تابع شرايط و مجوزهاي خاصي است
و ب��ه همين دلي��ل در عمل ام��كان حضور
تماشاگران پرسپوليس بسيار كم است .البته
به ش��رطي كه مسووالن باش��گاه آرارات با
حضور پرسپوليس در ورزشگاهشان موافقت
كنند.

بنگستون دوباره فيكس ميشود؟

يك س��ايت هندوراس��ي از بازگش��ت
مهاج��م پرس��پوليس ب��ه تركي��ب تيمملي
هن��دوراس براي بازي ب��ا مكزيك خبر داد.
تيمملي هن��دوراس در اولي��ن بازياش در
رقابته��اي مقدمات��ي ج��ام جهاني 2018
در حال��ي ب��ه مصاف كانادا رف��ت كه جري
بنگس��تون از ابت��داي بازي تا س��وت پايان
روي نيمكت نشسته بود .با اين حال سايت
هندوراس ساكر احتمال بازگشت بنگستون

به تركي��ب تيمملي اين كش��ور در بازي با
مكزي��ك را زياد دانس��ته و نوش��ته« :جري
بنگستون نشان داد در شرايط خيلي خوبي
نيست چرا كه خيلي خسته به نظر ميرسيد
و س��رمربي تيم هم ترجي��ح داد در ديدار با
كان��ادا او را در تركيب قرار ندهد اما كيفيت
پايين ديگ��ر مهاجمان در اين مس��ابقه ،به
احتم��ال زياد او را در ديدار برابر مكزيك به
تركيب اصلي تيمملي بر ميگرداند».

سوال روز
لغو دوباره نشست هياتمديره باشگاه پرسپوليس

از پاسخگويي فرار ميكنند؟

نشس��ت دي��روز هياتمدي��ره را
باشگاهنشينها در حالي منتفي اعالم كردند
ك��ه تنها يك��ي از اعض��ا غيبت ك��رده بود.
دراينباره س��ايت رسمي باشگاه پرسپوليس
نوش��ت« :با وج��ود آنكه براي نشس��ت روز
يكش��نبه جعفر كاش��اني ،علياكبر طاهري،
محمدرض��ا زادمهر و حس��ين عبدي حضور
پي��دا ك��رده بودند نظر به اهميت مس��ائلي
كه قرار بود در نشس��ت مطرح شود با توجه
به حضور نداش��تن حميدرضا گرشاس��بي و
همچنين پي��ش آمدن جلس��ه كاري براي
جعفر كاش��اني نشست هياتمديره به زمان
ديگري موكول شد».
پايانبخ��ش خب��ر ام��ا اين ب��ود كه
«حضور اعضا فرصتي براي مشورت و تبادل
نظ��ر درباره مس��ائل جاري باش��گاه بود» و
اي��ن يعني كه نشس��ت هياتمديره  5نفره
باش��گاه پرس��پوليس در نبود تنه��ا يكي از
اعضا -حميدرضا گرشاس��بي -برگزار شده.

مديران پرس��پوليس در حالي از لغو نشست
هياتمديره گفتهاند كه پيشتر بارها بدون
حضور رييس هياتمديره -جعفر كاش��اني-
تش��كيل جلس��ه داده و حتي درباره مسائل
مختل��ف تصميمگي��ري كرده بودن��د .البته
هي��چ بعيد نيس��ت كه اي��ن تصميم -اعالم
لغ��و نشس��ت هياتمديره -به اي��ن منظور
اتخاذ ش��ده باش��د كه مس��ووالن باش��گاه
نميخواس��تند پاسخگوي رس��انهها باشند.
اي��ن را عبدي هم تاييد كرد وقتي از حضور
در س��الن كنفرانس باشگاه براي گفتوگو با
ت
خبرنگاران -كاري كه هر هفته بعد از نشس 
هياتمديره انجام ميداد -سر باز زد .هر چه
باش��د اين روزها اتفاقهاي بسياري حول و
حوش باش��گاه پرس��پوليس رخ ميدهد كه
انتظار ميرفت س��خنگوي اين باش��گاه بعد
از نشس��ت هياتمديره درباره آنها صحبت
كند كه چنين نشد و حسين عبدي اصال به
سالن كنفرانس نرفت.

كاپيتانهاي پرسپوليس دنبال دلجويي از سوشا:

توبهتريني،بابودنتگلرديگرينميخواهيم

گ��زارش دو روز قب��ل ايران ورزش��ي در
خصوص اينكه رضا نورمحمدي و محسن بنگر
دوست دارند رحمان احمدي به اين تيم بيايد
باعث ناراحتي سوش��ا مكان��ي از كاپيتانهاي
تيمش شد و سوشا از گوام به دو هم تيمياش
پيغ��ام داد ك��ه از دس��ت آنها ناراحت اس��ت.
اي��ن مس��اله به ع�لاوه حمايته��ا و تعريف و
تمجيدهاي��ي كه بنگر و نورمحمدي از رحمتي
كردهاند شائبه اختالف كاپيتانهاي پرسپوليس
با دروازهباني كه پشت سرشان بازي ميكند را
بيش��تر و بيش��تر كرد .ميهماني نورمحمدي و
بنگر در اوين درك��ه با رحمتي و بعد رفتن دو
نفره بنگ��ر و رحمتي به نمايش��گاه مطبوعات
همه نشانههايي بود تا اين ذهنيت نزد هواداران
پرسپوليس تقويت شود كه رضا نورمحمدي و
بنگ��ر رابطه خوبي با سوش��ا ندارند و به همين
خاطر در فضاي مج��ازي حمالت تندي به دو
كاپيتان پرسپوليس ش��د اينكه اين دو نفر كه
رابطه بسيار خوبي هم با يكديگر دارند ابتدا در
اينس��تاگرام دنبال دلجويي از سوشا افتادند و
بعد از آن در اقدامي مشترك مصاحبه كردند و
ضمن حمايت از مكاني تاكيد داش��تند با بودن
سوشا نيازي به دروازهبان ديگري ندارند و اصال
دنبال اين نيس��تند كه زمين��ه حضور رحمان
احم��دي يا دروازهبان ديگري را در تيم ش��ان
فراهم كنند.
بنگر :قرار نيست رحمان به خاطر
دوستي ما بيايد
محس��ن بنگ��ر ك��ه همي��ن دي��روز در
مصاحبهاي با يكي از روزنامههاي ورزشي گفته
بود« :هر كسي ناراحت ميشود ،بشود .رحمتي
بهترين دروازهبان ايران اس��ت» ديروز صبح در
مصاحبه با يك��ي از خبرگزاريها درباره بحث
حضور رحمان احمدي صحبت كرد و تا جايي
كه توانست به نفع سوشا حرف زد تا روابطش را
ب��ا گلر هم تيمياش بهتر كند« :واقعا نميدانم
درباره اين ش��ايعات بياس��اس چه بايد بگويم.
اين خبر كامال كذب است و صحت ندارد .به ما
چه ربطي دارد كه بخواهيم دنبال حضور كسي
در پرسپوليس باشيم؟ ما سوشا مكاني را داريم
كه دروازهبان بس��يار خوبي است و اگر هم قرار
باش��د بازيكني به پرسپوليس بيايد اين وظيفه
باش��گاه اس��ت كه مذاكره كند نه ما بازيكنان.
البته بايد بگويم رحمان احمدي دوست ماست
و ي��ك دروازهبان بس��يار خوب اس��ت اما قرار
نيس��ت به خاطر دوس��تي با ما به پرسپوليس
بيايد .اينجا مس��ووالن باشگاه هستند كه بايد

ببينند بازيكن��ي را الزم دارند بگيرند يا نه .هر
چند كه ما االن سوشا مكاني را داريم كه يكي
از بهترين دروازهبانان ايران اس��ت و با وجود او
نياز به دروازهبان ديگري نداريم».
بنگر همچنين گفت« :رسانهاي كه اين خبر
را زده كذب نوش��ته و بدون هيچ دليلي خواسته
ما را روبهروي سوشا قرار دهد .با قدرت ميگويم
كه سوش��ا همتيمي خوب ماس��ت و جزو بهترين
دروازهبانان فوتبال ايران اس��ت كه كل مجموعه
پرس��پوليس تا آخر پاي او ميايس��تد .اميدوارم
رسانهها براي به حاشيه بردن پرسپوليس متوسل
به هر دروغي نشوند».
نورمحمدي :مگر برانكو به حرف ما
گوش ميدهد؟
نورمحم��دي هم كه ب��ه خاطر تيتر اصلي
يك��ي از روزنامهه��ا و تعريف��ش از كاپيت��ان
اس��تقالل بيشتر تحت فشار قرار گرفته و حتي
از س��وي هواداران پرس��پوليس در اينستاگرام
با انتقادات ش��ديدي مواجه ش��ده بود با همان
خبرنگاري كه بنگر حرف زده ،مصاحبه كرده و
درباره موضوع رحمان احمدي موضع مشابهي
گرفته بود« :واقعا براي شايعهس��ازان متاسفم.
نميدانم آنها از جان ما چه ميخواهند ،سوشا

بهترين دروازهبان ايران است كه مزد كارهايش
را ه��م ب��ا دعوت ب��ه تيم ملي گرفته اس��ت و
حض��ور او در تيم ملي نش��ان ميدهد كه چه
عملكرد فني خوبي دارد و واقعا نميدانم هدف
شايعهس��ازان از اينكه ميخواهن��د ما را رو به
روي هم قرار دهند ،چيس��ت؟ چه دليلي دارد
من و محسن بنگر بخواهيم عليه سوشا مكاني
حرف بزنيم يا كاري كنيم؟ بودن يا نبودن يك
بازيكن در تيم چه ارتباطي با ما دارد؟ ما خيلي
هنر كنيم بتوانيم خودم��ان را در تركيب قرار
دهي��م .برانكو مگر براي جذب بازيكن به حرف
ما گوش ميدهد؟ مگر تا به حال ما بازيكني به
پرسپوليس آورديم كه اين بار دوممان باشد؟ با
بودن سوشا ما نياز به گلر ديگري نداريم».
كاپيت��ان پرس��پوليس گف��ت« :ديگ��ر از
اين همه ش��ايعه و حاشيه خس��ته شديم .تا با
كسي حرف ميزنيم ش��ايعه درست ميكنند،
عك��س ميگيريم حاش��يه درس��ت ميكنند،
ح��رف ميزنيم ي��ا جاي��ي ميرويم حاش��يه
درس��ت ميكنند و واقعا ماندهام چرا اين روزها
برخي رس��انهها براي پرسپوليس حاشيهسازي
ميكنند .واقع��ا نميدانم من و محس��ن بنگر
از كوبيدن سوش��ا چه نفعي ميبريم؟ سوش��ا
همتيمي خوب و موثر ماس��ت ك��ه تا آخر در

متن های احساسی كاپيتانها برای سوشا در اينستاگرام:

رضا نورمحمدي در مصاحبه روز گذشتهاش هم تيتر
حمايتياش از رحمتي را تكذيب كرد هم داستان درگيري
با محمود خوردبين در تمرين جمعه را« :من ،محسن بنگر
و مهدي رحمتي رفت و آمد خانوادگي داريم و هفته
گذشته هم مثل هميشه به خانه يكديگر رفتيم .يكي
از خبرنگاران در همين رابطه با من تماس گرفت و نظر
من را درباره رحمتي پرسيد كه من گفتم او از بهترين
بازيكنان استقالل است كه در تيم خودش عملكرد
خوبي دارد اما از قول من چيزهاي ديگر نوشتهاند و
تيتر كردهاند .اين بياخالقيها شايسته خبرنگاران
ايراني نيست و من متاسفم براي كساني كه به دروغ
براي ما حاشيهسازي ميكنند اما مطمئن باشيد بازيكنان
پرسپوليس آنقدر فهيم هستند كه تحت تاثير اين
حاشيهسازيها قرار نگيرند ».وي درباره عكسهاي
منتشر شده از او كه شائبه درگيري با خوردبين را
به وجود آورده هم گفت 2« :روز پيش من و محمود
خوردبين در حضور چند نفر ديگر درباره برگزاري جشن
تولد فرزند مرحوم هادي نوروزي با هم صحبت ميكرديم
و حتي در عكس مشخص است كه چند نفر در حال خنده
هستند اما يكي از رسانهها نوشت كه ما با هم درگير
شديم! برويد محمود خوردبين را با آن اعتبار و سن و
سال قسم دهيد كه ما با هم درگير شديم يا نه .واقعا
ديگر از اين همه حاشيه خسته شديم كه هر كاري
ميكنيم براي ما دروغپردازي ميشود هر چند كه همه ما
ميدانيم هدف كساني كه اين كارها را ميكنند فقط زمين
زدن پرسپوليس است اما بدانند كه موفق نميشوند.
بازيكنان پرسپوليس بيتجربه نيستند كه بخواهند اسير
اين حاشيهسازيها شوند و اميدوارم كه شايعه پردازان
هم دست از اين كارها بردارند چون بيش از پيش
ماهيت خودشان را نشان ميدهند».

آقايان كاپيتان مطالب را دقيقتر بخوانيد!

محس��ن بنگر و رضا نورمحمدي كه ما را به
انتشار مطلب كذب و شايعهسازي محكوم كردهاند
خودشان ميدانند كه گزارش ايران ورزشي مبنا و
فكتهاي درستي دارد و البته طبيعي است كه هم
رحمان احمدي هم خودشان در اين باره مطلبي
را رس��انهاي نكنند كه البته انتق��ادي هم به آنها
وارد نيست اما اي كاش كاپيتانهاي پرسپوليس
گ��زارش فوق كه روز ش��نبه در صفحه  10ايران
ورزش��ي منتشر شد را دقيقتر و بهتر ميخواندند
تا متوجه شوند ايراد و انتقادي به آنها وارد نيست
و هرگز در اين مطلب اش��اره نشده كه آنها قصد
دارند رحمان احمدي را به پرس��پوليس بياورند و
اين به معناي دش��مني آنها با سوشا مكاني است
كما اينكه مث�لا اگر رحمان يا هر دروازهبان تاپي
در نيمفص��ل دوم به پرس��پوليس بيايد ميتواند
با سوش��ا رقابت كند و اين نباي��د به معناي كنار
گذاشتن سوشا تلقي شود.
ام��ا طبيعي اس��ت همانطور كه خ��ود اين
دوس��تان تاكيد دارن��د ،جذب بازيك��ن جديد با

شايد فقط يك بازيكن جاي
هادي نوروزی بگيريم

برانكو كه ديروز بعد از ظهر برنامه ش��لوغي داش��ت
ابتدا در محل باشگاه پرسپوليس حاضر شد تا با سرپست
باش��گاه حرف بزند .وي قبل از جلسه با طاهري در جمع
خبرنگاران گفت« :جلس��ه خاصي نداريم و به باشگاه سر
زدم و آمدم با طاهري و ديگر مس��ووالن باشگاه ديداري
داشته باشم».
برانك��و در مورد تمرينات تيم گف��ت« :بازيكنان خوب
تمرين ميكنند و همه س�لامت هستند فقط انصاري ضرب
خوردگي دارد و عاليش��اه هم س��رما خورده است .البته اين
مس��ائل يكي دو روزه حل ميشود و مصدوميت شديد مثل
حاتمي و اومانيا نداشتهايم»
برانكو در مورد تعطيالت ليگ و وضعيت تيم پرسپوليس
گفت« :هميشه نميشود طاليي بازي كرد ،فوتبال باال و پايين
دارد ولي اينگونه تعطيالت براي فرم بازيكنان خوب نيست و
آنها  20روز از شرايط مسابقه دور ميمانند ،بخصوص اينكه
 8بازيكن ما دور هس��تند .بنگستون ،هندوراس است و ساير
بازيكنان در اميد و تيم ملي هس��تند و تمرينات تيم ملي با
برنامه تمريني تيم ما متفاوت است».
س��رمربي پرس��پوليس در مورد فهرس��ت بازيكنان مد
نظ��رش براي نيمفصل گفت« :ما بازيكناني داريم كه از همه
آنها راضي هستيم 22 .بازيكن داريم كه تركيبي از بازيكنان
ج��وان و خيلي جوان هس��تند .در عمل فق��ط جا براي يك
بازيكن داريم كه ميتوانيم جاي هادي نوروزي بگيريم .البته
اصال نميدانم قرار اس��ت بازيك��ن بگيريم يا نه ولي اگر نياز
باشد فقط يك بازيكن جذب خواهيم كرد».
خيانت به پرسپوليس را افشا ميكنم

طاهري :درباره اشتباهات داوری
به کمیته انضباطی هم شکایت کرده ایم

بود به درخشان پيشنهاد جذب جعفرپور را براي
دفاع راست داد و روال جذب اين بازيكن از طريق
سرمربي و باشگاه انجام شد .حاال اين كار به معني
دخالت بازيكن در ج��ذب نفرات جديد يا خداي
نكرده واس��طه گري يك بازيكن براي به خدمت
درآوردن مهرهاي تازه به حس��اب نميآيد .اهالي
فوتبال خوب ميدانند بسياري از مربيان خودشان
از بزرگترها و كاپيتانهاي تيمشان در فصول نقل
و انتقاالت مش��ورت و حتي كمك ميگيرند تا در
فضاي دوستانه فوتباليستها با مهره مد نظر مربي
صحبت و مذاكره كنند.
اگر كاپيتانهاي پرس��پوليس دقت كنند در
تيتر و محتواي گزارش��ي كه آنها كذب و ش��ايعه
خواندند آورده شده نورمحمدي و بنگر ميخواهند
يا دوست دارند رحمان به پرسپوليس بيايد و حتي
ب��ا او صحبت هم كردهاند كه واقعا اين اتفاق هيچ
چيز بد و زش��ت و خالفي در خ��ودش ندارد .در
واقع هيچ جاي اين مطلب به اين موضوع اش��اره
نش��ده كه بنگر و نورمحمدي ميخواهند رحمان

ب��ا تيم انج��ام ميدهم .منتظرم ليگ دوباره آغاز ش��ود و
بتوانم شايس��تگيهاي خودم را در تركيب پرسپوليس به
هواداران نش��ان دهم ».در ادامه اين مهاجم جوان درباره
نيمكتنش��ينيهايش ميگويد« :اوال فكر نميكنم اتفاق
خاصي افتاده باشد چون من در هر بازي كه نيمكتنشين
ه��م بودم ،حداقل به عنوان ي��ار تعويضي براي دقايقي به
مي��دان رفتم .ثانيا براي من هي��چ فرقي نميكند كه يك
دقيق��ه بازي كنم يا نود دقيقه .برتري پرس��پوليس برايم
مهمتر اس��ت و تنها همين موفقيت خوش��حالم ميكند.
باور كني��د آنقدر رفاقت و همدلي در پرس��پوليس وجود
دارد كه هيچ كدام از بازيكنان از نيمكتنش��يني ناراحت
نميش��وند ».در روزهاي اخير بارها شنيدهايم كه عليپور
و طارمي از كش��ورهاي خارجي پيشنهاد دارند .عليپور اما
بدون توجه به اين پيشنهادها ميگويد« :من فعال تمركزم
را روي بازيهاي پرسپوليس گذاشتهام و مدير برنامههايم
پيگير پيش��نهادها است .هر چند اگر پيشنهادي هم باشد

ميهمان ويژه تمرين روز ش��نبه پرس��پوليس ،علياكبر
طاهري بود ك��ه درباره حضورش ميگويد« :به درفش��يفر
رفته بودم تا تمرين تيم را تماش��ا كنم .فكر ميكنم در حال
حاضر شرايط روحي و جسمي پرسپوليس كامال خوب است
و كادر فن��ي هم برنامه منظمي را براي آمادهس��ازي تيم و
همينطور شروع مجدد ليگ در نظر گرفته .درست است كه
م��ا جام حذفي را از دس��ت دادهايم اما تمام تمركزمان روي
ليگ است تا نتايج درخشاني كسب كنيم».
سرپرس��ت باش��گاه پرسپوليس س��پس وعده ميدهد
ك��ه پرونده مربوط به اش��تباههاي داوري را پيگيري خواهد
ك��رد« :اين موضوع را كماكان پيگيري ميكنيم و به كميته
انضباط��ي هم ش��كايت كردهايم .مطمئن��ا از حق و حقوق
باش��گاه پرس��پوليس به طور كامل دفاع خواهيم كرد .كوتاه
نميآييم».
ادامه صحبتهاي طاهري ،اشارهاي است به مشكالت
مالي كه حتي اسپانس��ر هم نتوانس��ته برطرفشان كند« :با
اسپانسري كه جذب كرديم خيلي از مشكالت مالي حل شده
و تمام هزينههاي جاري را پرداخت ميكنيم اما همانطور كه
بارها گفتهام بدهيهايي از گذشته به گردن باشگاه افتاده كه
شرايط را برايمان سخت كرده است .نمونهاش همين پرونده
مانوئل ژوزه كه در گذشته منعقد شده و با شكايتهايي كه
انجام دادهاند االن باشگاه محكوم به پرداخت پول شده است.
در آينده درباره اين پرونده صحبتهايي را مطرح ميكنم تا
همه ببينند با اين قرارداد ،آقايان چه خيانتهايي به باشگاه
كردهاند ».در پايان ،سرپرس��ت باش��گاه تاكيد ميكند كه از
ليس��ت خريد و مازاد پرس��پوليس بيخبر است« :فعال هيچ
ليستي از برانكو دريافت نكردهام».
مشكلي با تعويق زمان بازي با نفت نداريم

خوردبي�ن :بازيكن نميتوان�د براي تيم
تصميمبگيرد

احمدي را به پرسپوليس بياورند و در نقش واسطه
انتقال عمل كنند تا سوشا بار و بنديلش را ببندد
و از پرس��پوليس برود .به عبارتي اين منفيترين
برداش��تي است كه ميتوان از گزارش مورد اشاره
داشت و متاس��فانه كاپيتانهاي پرسپوليس يا به
دقت اين گزارش را نخواندهاند يا مثل بسياري از
اهالي فوتبال مطلب اصلي و دقيق به شكل درست
و كاملش به آنها انتقال داده نشده است!

عليپور :تا فيكس نشوم به پيشنهادهاي خارجي فكر نميكنم
همي��ن ي��ك هفته پي��ش بود
كه عل��ي عليپور  20س��الگياش
را در تمرين پرس��پوليس جشن
گرفت و حاال با اشاره به همين
موضوع ميگوي��د« :بازيكنان و
مسووالن باشگاه خيلي به من لطف
داشتند كه برايم جش��ن تولد گرفتند و در
واقع س��ورپرايزم كردند .همچنين هواداران
زيادي تول��د مرا تبريك گفتن��د كه از همه
آنه��ا تش��كر ميكنم .من از كودكي دوس��ت
داشتم يك فوتباليست بزرگ شوم و بتوانم در
يكي از تيمهاي بزرگ كش��ور بازي كنم .خدا را
ش��كر كه خيلي زود به اين خواس��تهام رسيدم و
حاال در  20س��الگي جايگاه خوبي در پرس��پوليس
براي خودم دس��ت و پا كردهام .االن هم هيچ مشكل
بدن��ي و مصدوميتي ن��دارم و به راحت��ي تمريناتم را

برانكو خیال پرسپولیسی ها را راحت کرد

نگفتم رحمتي خودش يك تيم است

سوشا نوشت« :تو عشقي داداش .به خدا ملت كوتاه فكرن .حمايت
از يكي كوبيدن يكي ديگه نيست .داداش تو كه ميدوني من خودم
به شخصه چقدر دوست دارم».
اما بعد از ظهر ديروز سوش��ا از گوام يك پس��ت احساس��ي
ديگر در اينس��تاگرام گذاشت و با انتشار عكس تيمي پرسپوليس
در حماي��ت از همبازيانش نوش��ت« :اين قرمز منه ،عاشقش��م .با
هيچكس��م كاري ن��دارم .فقط همه بدونن جونمو واس��ه اين تيم
ميدم .واس��ه اي��ن تيم حاشيهس��ازي نكنيد چون ت��ك تك اينا
عشقاي من هستن .به اميد قهرماني پرسپوليس كبير».
 ...و به نظر ميرسد اين داستان ادامه دارد.

درخواست برانكو و اراده سرمربي صورت ميگيرد
و باش��گاه خواستههاي برانكو را اجرايي ميكند و
بازيكن دخالتي در اين ماجرا نخواهد داشت .اين
موضوعي اس��ت كه كاپيتانها و سرپرس��ت تيم
پرسپوليس بر آن تاكيد داشته و ما هم مثل همه
اهال��ي فوتبال به آن واقفيم ام��ا اينكه يك يا دو
كاپيت��ان و بزرگتر تيم فالن بازيك��ن را به مربي
پيش��نهاد دهند يا به باش��گاه توصيه كنند كه با
جذب بهمان بازيكن تيم مان تقويت ميش��ود و
بهتر كار خواهيم كرد چيزي است كه سالهاست
در فوتبال ايران باب ش��ده و ديگر زشت و ناپسند
به حس��اب نميآيد .همين آق��اي بنگر كه حاال
ميگويد به او و دوستش نورمحمدي هيچ ربطي
ن��دارد كه بخواهند دروازهبان جديد بياورند فصل
قب��ل به حمي��د درخش��ان توصيه ك��رد مهدي
جعفرپ��ور را از ماشينس��ازي تبري��ز به خدمت
درآورن��د .بنگر ب��ا جعفرپ��ور از دوران حضور در
سپاهان رابطه خوبي داش��ته و به قصد كمك به
اين بازيكن و تيمش كه با مشكالت زيادي روبهرو

مصاحبه

تكذيبيههاي تازه از كاپيتان پرسپوليس:

تو عشق مني ،اميدوارم مقابل گوام فيكس باشي!
ش��نبه ش��ب و بعد از باال گرفتن بحث حمايت كاپيتانهاي
پرس��پوليس از رحمت��ي و البته اينكه آنها دوس��ت دارند رحمان
احمدي پرسپوليسي شود حمالت تندي از سوي برخي هواداران
متعصب پرس��پوليس به نورمحمدي و بنگر در اينستاگرام شد تا
آنها مجبور به دلجويي از سوشا در اين شبكه مجازي شوند.
بنگر با ادبيات جالبي ضمن انتش��ار عكسي كه بعد از سوت
پايان دربي سوش��ا را در آغوش كش��يده ،نوشت« :داداش درسته
من ميگم مهدي بهترينه ولي دليل نميش��ه تورو نبينم تو عش��ق
مني ما با تو شروع كرديم با تو هم به هدفمون ميرسيم .من مثل
يه دوس��ت واسه مهدي پست گذاش��تم ولي تو عشقي يه دوست
خوب��ي ي��ه گلر عالي .من اگ��ه از همه هم تعريف كن��م ولي اينو
ب��دون هم تيميم اوني كه پيراهن قرمزو ميپوش��ه از خونواده بهم
نزديكتره و عزيزتره .تالش��تو بيش��تر كن كه ما اميدمون اول خدا
بعد تو دروازه تيممون به توئه .عشقي سلطان ايشاال بازي با گوام
گلر يك تيم بش��ي ».اما عجيب آنجا بود كه بنگر ديروز اين پست
را كال از اينس��تاگرامش پ��اك كرد؛احتماال ب��ه خاطر اينكه ديگر
كس��ي زير پس��تش به او بد و بيراه نگويد .نورمحمدي هم ضمن
انتشار تصوير سوشا كه عدد شش را نشان ميدهد براي دروازهبان
تيمش نوشت« :سوشا جان ميدوني چقدر براي ما عزيزي .غيرت
و تعصبت به ما ثابت شده است .پس داداش به اين حرفهايي كه
ميزنند توجه نكن .تو شماره يك ما هستي».
بعد از پستهاي احساسي و عجيب كاپيتانهاي پرسپوليس
سوش��ا جواب آنها را در اينس��تاگرام داد تا مش��خص شود رابطه
طرفين خوب ش��ده« :شما عش��قاي منيد .خودتم ميدوني من تو
دلم هيچي نيست و اصال هيچ وقت هم از داداشم ناراحت نميشم،
اين روزا كه همه واسه من شمشيرو از رو بستن من پشتم به خدا
و شما گرمه ».دوباره در پاسخ به اين پيام محسن بنگر خطاب به

كنار هم كار خواهند كرد و بايد بگويم واقعا از
اين همه حاشيه خسته شدم».
نورمحمدي ادام��ه داد« :رحمان احمدي
دوس��ت خ��وب ماس��ت همانطور ك��ه مهدي
رحمتي با ما دوست است .همانطور كه با ساير
بازيكنان استقالل ،سپاهان و ذوبآهن دوست
هستيم اما دليل نميشود با هر كسي كه عكس
ميگيريم او به پرس��پوليس بيايد .رحمتي در
تيم اس��تقالل بازيكن خوبي است اما ما سوشا
را داريم كه از بهترينهاي ايران است .او آنقدر
عملكرد خوبي داش��ته كه ك��يروش را مجاب
كرد به تيم ملي دعوت شود و با احترام به همه
دروازهبان��ان فوتبال ايران بايد بگويم ما يكي از
بهترينهاي ايران را در اختيار داريم».
وي گفت« :باز هم ميگويم همه بازيكنان
پرس��پوليس از حضور سوش��ا مكان��ي در تيم
راض��ي هس��تند چرا كه م��ا يك��ي از بهترين
گلرهاي اي��ران را در اختيار داري��م و با وجود
او نيازي به دروازهبان ديگري نداريم .اميدوارم
شايعهپردازان ديگر اين مسائل را تمام كنند و
بگذارند م��ا فقط به فوتبال فكر كنيم .از طرف
ديگر اميدوارم سوش��ا مكاني در بازي سهشنبه
تيم ملي مقابل گوام فيكس باشد تا همه بدانند
كه بهترين دروازهبان ايران با ماست».
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چون با پرس��پوليس قرارداد دارم نميتوانم در اين مقطع
به آنها فكر كنم .اگر پيش��نهاد جدي باش��د ،در نيمفصل
مسووالن باشگاه دربارهاش تصميم ميگيرند .البته آرزوي
م��ن بازي در اروپاس��ت و مطمئن باش��يد كه يك روز به
آن خواهم رس��يد .تا در پرس��پوليس فيكس نش��دهام به
پيش��نهادهاي خارجيام فكر نميكن��م ».علي عليپور در
پايان از ش��انسهاي پرس��پوليس براي قهرماني در ليگ
برت��ر ميگويد« :مطمئن باش��يد تنها ه��دف ما قهرماني
اس��ت و حتي به دومي و سومي هم فكر نميكنيم .ديگر
نميخواهم اين بحث داوريها و اش��تباهات داوران عليه
پرس��پوليس را ب��از كنم اما اگ��ر بگذارند تيم م��ا با روال
ع��ادي خودش پيش برود ،مطمئن باش��يد خيلي زود به
جم��ع صدرنش��ينان اضافه خواهيم ش��د و آخر فصل هم
خيلي راحت قهرمان ميش��ويم .االن هم درست است كه
ش��رايط و جايگاه خوبي در جدول نداريم اما در قهرماني
پرسپوليس در ليگ امسال نبايد شك كرد».

تمايل كاپيتانهاي پرسپوليس براي بازگشت رحمان
احم��دي ب��ه درواز ه اين تي��م ،بهانهاي ب��راي همصحبت
ش��دنمان با محمود خوردبين بود كه ميگويد« :احمدي
دروازهبان خوبي اس��ت و چون قب ً
ال در پرس��پوليس بوده
به نوعي بازيكن پرس��پوليس محسوب ميشود اما اينطور
نيس��ت كه بازيكن بخواهد براي پرس��پوليس نيرو جذب
كند و تصميم بگيرد .در اين مورد فقط س��رمربي تصميم
ميگي��رد كه تيم به چه بازيكناني ني��از دارد ».در واكنش
به تمجيدهاي نورمحمدي و بنگر از دروازهبان اس��تقالل و
ناراحتي سوشا هم سرپرست پرسپوليس ميگويد« :تعريف
كردن از رحمتي به اين معني نيست كه بازيكنان ما مكاني
را قبول ندارند .رحمتي جايگاه خودش را دارد و مكاني نيز
همينطور».
همزم��ان با تمرين ش��نبه ،خوردبي��ن و طاهري در
درفشيفر همكالم ش��دند كه خوردبين ميگويد« :بعد از
اينكه كميته انضباطي فدراسيون فوتبال باشگاه پرسپوليس
را ب��ه خاطر تخلفات تماش��اگران در بازي با ذوبآهن 10
ميليون تومان جريمه كرد و باشگاه ذوبآهن پنج ميليون
تومان جريمه ش��د ،طاهري از من پرس��يد چه اتفاقي در
اصفه��ان رخ داده ك��ه م��ن هم توضي��ح دادم ه��واداران
ذوبآهن به بازيكنان پرسپوليس ناسزا گفتند اما ما بيشتر
جريمه شديم».
در آخر ،سرپرست پرس��پوليس ميگويد كه اين تيم
هيچ مش��كلي با تعوي��ق بازياش با نفت ن��دارد« :در اين
مورد تصيمم نهايي را س��ازمان ليگ ميگيرد اما در كل ما
مشكلي با به تعويق افتادن بازي نداريم».

