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ادعاهای جنجالی معاون باشگاه استقالل و واکنش حسینی

موازیکاری ،معضل خطیر آبیها!

بــا وجود انتخــاب کامــران منزوی عضو باســابقه
هیئتمدیره باشگاه استقالل به عنوان مسئول نقلو
انتقاالت باشــگاه ،اما روز گذشــته شــاهد اظهارات
جنجالی و عجیب علی خطیر معاون باشــگاه درباره
چند بازیکن اســتقالل و پروسه نقلو انتقاالت آبیها
بودیم .معاون باشــگاه استقالل در گفتوگو با سایت
باشــگاه مدعی شد سیدحسین حســینی دروازهبان
اســتقالل برای ادامه همکاری با این باشــگاه شرط
گذاشته بود که سید مهدی رحمتی در این تیم نماند،
ضمن اینکه  6میلیارد تومان هم طلب کرده اســت.
خطیر همچنین ادعای مشابهی را درباره وریا غفوری
مدافع ملیپــوش آبیها مطرح کــرد و گفت« :وریا
غفوری بازیکن ملیپوش و پر تالش اســتقالل است.
نظر هیئت مدیره ،مدیرعامــل و هواداران عزیز روی
حفظ ایشان است .با اینحال وریا درخواستی مبنی بر
قرارداد  3ساله و دریافت حدودا90میلیارد ریال برای
 3فصل داشــته ،به اضافه پاداش ».البته سیدحسین
حسینی نســبت به اظهارات و ادعای خطیر واکنش
نشان داد و به ورزش سه گفت« :من شرطی نگذاشتم.
حرف من این بود جایی باشم که گلر شماره یک باشم
تا دیده شوم .در همان جلسه هم گفتم که حق آقای
رحمتی است به عنوان پیشکسوت و برادر بزرگتر من
در این جا بماند .باشگاه گفت ما میخواهیم اگر بشود
هر دو شما با هم باشید اما من گفتم به صالح نیست
و مهر تایید این حرف من هم آقای منزوی است که
تایید کرد و گفت شــما درکنار هم تمرکز نخواهید

داشــت ».با وجود واکنش سیدحســین حسینی و
ســکوت رحمتی در مورد ادعای خطیر  2نکته مهم
و قابل تامل درباره اظهارات معاون باشــگاه و تکذیب
صحبتهای او توسط دروازهبان استقالل وجود دارد.
اول اینکه مسئوالن باشگاه کامران منزوی را به عنوان
مســئول نقل و انتقاالت انتخــاب کردند و او وظیفه
صحبت بــا بازیکنان قرارداد تمام و گزینههای جدید
را برعهــده دارد .بنابراین ورود خطیر به موضوع نقل
و انتقاالت به نوعی مــوازیکاری و دخالت در حوزه
مسئولیت منزوی اســت و همین مسئله و اظهارات
ضدو نقیض میتواند برای باشگاه حاشیه درست کند
و پروسه نقل و انتقاالت را با خلل مواجه سازد .در وهله
دوم این اظهارات بیپروای معاون باشگاه بذر کینه و
دشــمنی را بین بازیکنان میکارد و حتی اگر آنها
تا امروز به یکدیگر چنین دیدگاه خصمانهای نداشته
باشند ،شاید نگاهشان بهم تغییر کند .ضمن اینکه این
اندازه صراحت بیان و شفافســازی درمورد جلساتی
که معموال خصوصی اســت و اعالم ارقام و جزییات
مذاکرات به صالح باشــگاه و بازیکن نیست و آنها را
مقابل هم و مقابل هوادار قرار میدهد و عالوهبر آن به
بازارگرمی بازیکنان هم دامن میزند .به نظر میرسد
باشگاه اســتقالل قبل از هر اقدام باید فکری به حال
چند صدایی داخل باشــگاه و تداخل وظایف بکند و
با حل این معضل بزرگ و تفهیم مسئولیت و وظیفه
هرکسی مانع از اینگونه موازیکاریها و حاشیهسازی
شود.

خطیر بگوید که برای سوپرجام نتوانست کاری بکند!

غفوری :خطیر از باخت استقالل خوشحال میشد
پس از اظهارات جنجالی علی خطیر معاون باشگاه
استقالل درباره نقل و انتقاالت باشگاه و بازیکنانی
چون وریا غفوری و سیدحسین حسینی ،غفوری هم
مثل دروازهبان آبیها به ادعاهای او واکنش نشان داد
و اظهارات تندی علیه او داشت .وریا به ورزش سه
گفت« :من دوست دارم در استقالل فوتبالم را ادامه
بدهم و شرط عجیبی و غریبی هم برای حضور در
این تیم ندارم .آنچه که اسمش شفافسازی گذاشته
شــده ،به نظر من برای تحریک بازیکن برای ترک
تیم اســت و البته زیرفشار قرار دادن بازیکن است
که خود این موضوع هم رویه مناسبی نیست ».وریا

ادامه داد« :اگر حرف از شفافسازی است ،باید رای
سوپر کاپ را شفافسازی کند که ایشان (خطیر) با
کلی سرو صدا و مشهور کردن خودش به نتیجهای
نرســید ،به هواداران شفاف بگوید نتوانستم کاری
بکنم .موضوع دیگر صحبتی اســت که ایشــان در
مورد شفر کردند که من شرم دارم آنها را به زبان
بیاورم .این آقا که حرف از استقاللی بودن میزند،
یک جاهایی به خاطر اختالف با شفر از باخت تیم
خوشــحال میشد تا بتواند او را کنار بگذارد ،دقیقا
زمانی که تیم ما در کورس قهرمانی بود».

شوک دوم به پرسپولیس؛ قهر آقای گل سرخها

دست بسته مدیران پرسپولیس برای انتخاب جانشین برانکو

شوک اول به پرسپولیس جدایی برانکو بود و حاال ظاهرا قرار است شوکهای دیگری به این باشگاه و هوادارانش وارد
شود .این شوکها شاید جدایی چند مهره اصلی تیم باشد .در همینزمینه علی علیپور که قصد لژیونر شدن داشت
و باشگاه با جداییاش مخالفت کرد ،دیروز در اقدامی عجیب و قهرگونه همه پستهای صفحه اینستاگرام خود که
به پرسپولیس مربوط میشد را پاک کرد .علی علیپور تمامی پستهای مربوط به پرسپولیس را از صفحه اینستاگرام
خود پاک کرد .البته او دقایقی بعد از این تصمیمش منصرف شد و پستهای قبلی را برگرداند و با توضیح اینکه کسی
در باشگاه پاسخگوی آنها نیست ،از وضعیت فعلی پرسپولیس گالیه کرد.

ابطال لیست خرید و مازاد برانکو

نقلو انتقاالت پرسپولیس
روی هوا!

با قطعی شدن جدایی برانکو از پرسپولیس،
جدا از شوک بزرگی که به سرخها وارد شده
حقایقی هم آشکار شــده است .تا زمانیکه
وضعیــت همــکاری برانکو با پرســپولیس
مشخص نبود یا حداقل همه فکر میکردند
او بــه خاطــر قــرارداد ســال آخــرش در
پرســپولیس میماند ،شایعات زیادی درباره
نقلو انتقاالت ســرخها شــنیده میشد .از
فراخوانی ســتارههایی که لژیونر شده بودند
و بهخاطر عملکرد نهچندان خوبشان قصد
بازگشــت داشتند تا جذب ستارههایی چون
اشــکان دژاگه و رضا قوچاننژاد اخبار نقلو
انتقاالت پرسپولیس را تشکیل میداد .حتی
برخی از رســانهها تاکید خاصی روی جذب
برخــی بازیکنــان از جمله مهــدی طارمی
داشــتند و از مذاکرات مستقیم او با باشگاه
و برانکو خبر میدادند در حالی که طارمی و
مدیربرنامههایــش بارها این اخبار را تکذیب
کردند .حاال برانکو رسما از پرسپولیس جدا
شده و باشگاه سردرگم و پریشان و در شوک
است و گویا مســئوالن باشگاه پلن  Bبرای
جدایی برانکو نداشتند و االن آچمز هستند.
جدا از این شوکه شدن پرسپولیسیها نکته
مهم این اســت کــه عمال نقــلو انتقاالت
باشگاه پرســپولیس هم تحتالشــعاع قرار
گرفته و دیگر نمیشــود روی اسامی قبلی
چــه برای خرید و چه بــرای خروج از جمع
سرخپوشان حساب باز کرد .در واقع فعال نه
لیســتی در کار اســت و نه فهرست مازادی
و ایــن بدانمعناســت که نه ليســت خريد
برانكــو واقعيت داشــت و ليســت فروش
پروفسور .حاال مشخص میشود چرا طارمی
و مدیربرنامههایش هر بار با قدرت مذاکره با
پرسپولیس و برانکو را تکذیب میکردند و بر
لژیونر شدنش تاکید داشتند .با این وضعیت
پرســپولیس کار دشــواری خواهد داشت و
ابتدا باید از شوک جدایی برانکو خارج شود
و ســپس مربی جدید انتخاب کند و پس از
آن براساس خواست و ســلیقه مربی جدید
وارد نقلو انتقاالت شود .این یعنی از دست
رفتن زمان برای قهرمان لیگ و جام حذفی
و پیش افتادن رقبا که اصال مطلوب هواداران
پرتوقع و زیادهخواه پرسپولیس نیست.

