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مطهری :منتظر استقالل ماندم اما خبری نشد

رسن :میخواهم در پرسپولیس بمانم

ارســان مطهری یکی از گزینههای اصلی اســتقالل در نقل و انتقاالت بود ،او
برای مذاکره با مدیران باشــگاه به تهران ســفر کرده بود اما در اقدامی عجیب
از مســئوالن باشگاه استقالل خبری نشــد تا این بازیکن برای تمدید قرارداد با
ذوبآهن به اصفهان برگردد .ارســان مطهری در این باره به ورزش سه گفت:
«من از سوی باشگاه استقالل پیشنهاد دریافت کردم و به احترام مدیران باشگاه
چند روز در تهران بودم .چند روز در تهران بودم اما از مدیران اســتقالل خبری
نشد و به همین دلیل هم تصمیم گرفتم به اصفهان برگردم .من بازهم میگویم
فقط به حرمت مدیران استقالل و هوادارانش برای این تیم صبر کردم اما بیشتر
از ایــن جایز نبود و منبه اصفهان برگشــتم و درنهایت هم قرارداد خودم را با
ذوبآهن تمدید کردم تا فصل آینده هم در خدمت این تیم باشم».

بشار رسن ،هافبک ملیپوش عراقی پرسپولیس در مصاحبه با خبرگزاریالمعلوم ه
عراق درباره آیندهاش با پرســپولیس گفت« :من از پرتغال پیشنهاد داشتم ولی به
خاطر اینکه در شــرایط کنونی نیاز به ثبات دارم تا بعد از کسب این ثبات ،بتوانم
در لیگهای اروپایی حضور پیدا کنم .امیدوارم بعد از توافقی که برای دریافت بقیه
طلبم از پرسپولیس انجام دادم ،قراردادم را با این تیم تمدید کنم چون میخواهم
فصل آینده پیراهن پرســپولیس را برتن داشته باشم ».بشار رسن یکی از معدود
خارجیهای خوب پرسپولیس در چند سال اخیر بوده و احتماال بعد از برانکو مربی
جدید سرخپوشان هم برای ادامه همکاری با این بازیکن عراقی بیمیل نخواهد بود.
البته یکی از مشکالت پرسپولیس برای حفظ این بازیکن دستمزد دالریاش است
که میتواند به عدم توافق برای ادامه همکاری منجر شود.

دست بسته مدیران پرسپولیس برای انتخاب جانشین برانکو

بنبست سرخ

در فاصلــه 40روز مانده به آغاز
فصل جدید لیــگ برتر ،بدترین
اتفاق ممکن برای پرسپولیس رخ داد تا لبخند
سومین قهرمانی متوالی در لیگ برتر خیلی زود
روی لبان هواداران ســرخ بخشکد .بعد از کلی
خبر ضدو نقیض ســرانجام جدایــی برانکو از
پرســپولیس تاییــد شــد و عصر شــکوهمند
پروفسور برای قرمزها به پایان رسید .حاال نفت
مسجدسلیمان ،نســاجی ،صنعتنفت آبادان و
پرســپولیس تیمهایی هستند که در فاصله40
روز مانــده به آغاز لیگ با چالش نیمکت بدون
مربی مواجه هســتند و مسلما در این روزهای
سرنوشتساز همه نگاهها به نیمکت سرخهای
پایتخت دوخته خواهد شد .وقتی تراکتورسازی
با دنیزلی و اســتقالل با اســتراماچونی قرارداد
بســته اســت ،چه کســی روی نیمکت سرخ
مینشیند؟و یک سوال مهمتر اینکه چه کسی
میتواند با ســایه ســنگین برانکــو و توقعات
بیاندازه هواداران کنــار بیاید؟آیا اصال آنطور
که مدیران پرســپولیس میگوینــد امیدی به
بازگشت برانکو هست؟
بازگشت برانکو؛ صفر درصد
برانکــو رفته و بــه زودی قرارداد رســمی او با
االهلی عربســتان همهجا پخش خواهد شد .در
این شرایط مدیران پرســپولیس هنوز تشکیل
جلسه میدهند و به شــکلی حرف میزنند که
هواداران را معلق نگه دارند .واقعیت این است که
کاری که پرسپولیسیها برای پرداخت مطالبات

جدایی برانکو از پرسپولیس واکنشهای
متعددی را برانگیخت .حمید درخشــان
سرمربی سابق تیم فوتبال پرسپولیس هم
جزو کسانی بود که در این زمینه اظهارنظر
کرد و با فارس به گفتوگو پرداخت.
درخصوص وضعیت پرســپولیس بعد از
برانکو چه نظری دارید؟
به نظر من هرکسی که قرار است به پرسپولیس
بیاید ،باید به او کمک شــود .همانطور که به
برانکو در پرسپولیس کمک شد .برای موفقیت
باید از ســرمربی پرســپولیس حمایت کرد تا
موفقیتها ادامه پیدا کند .این قاعده کار است
کــه باید برای موفقیت از مربــی حمایت کرد،
بخصوص تماشاگران و مسئوالن.
اما مسئوالن باشــگاه و حتی هواداران
این تیم از جدایی برانکو شوکه شدهاند!
این یک روال طبیعی اســت کــه هر مربی که
میآید یک روزی هم میرود .مگر قرار اســت
برانکو ۱۰۰سال در پرســپولیس بماند؟ او یک
پیشــنهاد بهتر داشــت و از پرسپولیس رفت و
حاال نباید غصه بخوریم که چرا او از پرسپولیس
جدا شــد ،بلکه باید با تالش بیشتر موفقیت به
دست بیاوریم.
هواداران این تیم به آینده پرسپولیس
بعد از برانکو خوشبین نیستند ،نظر شما
چیست؟
علی پروین با آنهمه عظمت و ابهت و درحالی
کــه قهرمانیهای متعددی به دســت آورد ،از
پرسپولیس رفت و اتفاقی رخ نداد .پرسپولیس
اسم بزرگی است و این تیم همیشه بزرگ است،
بــه طوری که خیلیها به این باشــگاه آمدند و
رفتند اما پرســپولیس از بزرگیاش کم نشــد.
ما به عنوان کســانی که پرسپولیس را دوست
داریــم ،باید کمک کنیم تا این باشــگاه موفق
شود.
به نظر شما در شــرایط موجود ،مربی
ایرانی باید در پرسپولیس کار کند یا مربی
خارجی؟
در هر صورت باید یک نفر سکاندار پرسپولیس
شــود و فرقی نمیکند که مربــی بعدی ایرانی
اســت یا خارجی ،بلکه وظیفه همه کسانی که
پرسپولیس را دوست دارند این است که به این
باشگاه کمک کنند.
اگر به شــما پیشنهاد ســرمربیگری
پرسپولیس شود ،بازهم این سمت را قبول
خواهید کرد یا نه؟
راجعبه چنین مسئلهای فکر نکردم.

تصمیم جدید هیئتمدیره استقالل

اعضای هیئتمدیره باشگاه استقالل در جدیدترین برنامههای
خود تصمیم گرفتند این باشــگاه با بازیکنان باالی 30سال
بیش از یک سال قراردادی امضا نکند .این تصمیم در شرایطی
گرفته شــده که استقاللیها در حال حاضر باید با بازیکنانی
پژمــان منتظری ووریا غفوری بــرای تمدید قرارداد مذاکره
کنند و به این ترتیب باشــگاه استقالل با این بازیکنان تنها
قرارداد یکساله امضا خواهد کرد.

طاهران از تراکتور جدا شد

برانکــو انجام دادند ،خیلــی دیرتر از پایان صبر
برانکو انجام شــد .با توجه به اتفاقات و شــرایط
پرســپولیس به نظر میرسد یکی از دالیل مهم
جدایی برانکو از پرسپولیس عدم صداقت و انجام
نشدن تعهد توســط مدیران باشگاه پرسپولیس
باشــد و در این شــرایط مســلما بازگشت مرد
کروات به پرسپولیس امکانپذیر نیست.
فسخ قانونی قرارداد
مدیران پرسپولیس در مصاحبههای اخیر خود
بارهــا و بارها به متن قرارداد باشــگاه با برانکو
اســتناد کردهو مدعی شــدهاند که عدم وجود
بندی مبنی بر فســخ یکطرفه قرارداد دســت
برانکو را برای جدایی از پرســپولیس میبندد و
با توجه به آماده شــدن مطالبات این مربی باید
به قرارداد خود پایبند باشد .مدیران پرسپولیس
در حالی این ادعــا را مطرح میکنند که طبق
قانون بازیکنان و مربیان خارجی درصورتی که
 2ماه حقوق خــود را دریافت نکنند ،میتوانند
قراردادشــان را یکطرفه فسخ کنند .اتفاقی که
پیش از این در مورد آنتونی گولچ در پرسپولیس
رخ داد و او بــدون اینکه بــازی کند ،به دلیل
پرداخت نشــدن پولش به فیفا شــکایت و در
نهایت پرســپولیس را محکوم کرد .برانکو نیز با
توجه به حقوق عقبافتادهای که دارد ،مشکلی
برای فسخ یکطرفه قرارداد نخواهد داشت.
جانشین داخلی برای پروفسور
برانکــو بدموقعی از پرســپولیس رفت و به قول
خودمان دســت مدیران این تیم را در پوســت

علــی طاهران کــه در اواخر لیــگ هجدهم از تیــم فوتبال
تراکتورســازی تبریز کنار گذاشته شده بود ،رسما از این تیم
جدا شد .قرارداد طاهران با تراکتورسازی به اتمام رسیده و او
حاال بازیکن آزاد است .وی مذاکراتی را با تیم گلگهر سیرجان
انجام داده ،اما هنوز توافقی بین دوطرف انجام نشده است.

صادقی و نعمتی با پدیده تمدید کردند

مدیریت باشگاه پدیده در ادامه فعالیت خود در نقلوانتقاالت
تابستانی  ،98موفق شــد پس از مذاکراتی طوالنی ،قرارداد
ســعید صادقی ،هافبک و علی نعمتی ،مدافع جوان خود را
به مدت  3و  4ســال دیگر تمدید کنــد .بدینترتیب این 2
بازیکن علیرغم پیشنهادات فراوانی که از سایر تیمهای لیگ
برتری داشتند ،درنهایت در فصلهای بعد هم با لباس پدیده
به میدان میروند.

فوتسالیستها حریف لبنان شدند

گردو گذاشــت.این روزها گزینههای متعددی
برای جانشینی این مربی وجود ندارد .با شرایط
فعلی به نظر میرسد باشگاه روی گزینه خارجی
اصال فکــر نمیکند ،چراکه زمان زیــادی را از
دســت داده و در نقلو انتقاالت نسبت به سایر
تیمها عقبافتــاده و از آن مهمتر ارز مورد نیاز
برای پیش پرداخت به مربی خارجی در باشگاه
موجود نیســت .به اینترتیب مسئوالن باشگاه
باید ســراغ گزینه ایرانی بروند تا سرمربی بعدی
پرسپولیس را انتخاب کنند .در بین گزینههای
ایرانی با توجه به اینکه گفته میشود بندی در
قرارداد گلمحمدی با باشگاه پدیده شهرخودرو

مبنی بر اینکه اگر پیشنهاد پرسپولیس داشته
باشــد ،میتواند جدا شــود ،وجود دارد به نظر
میرســد شــانس «یحیی» بــرای حضور روی
نیمکت پرسپولیس زیاد است .همچنین افشین
قطبی گزینه دیگری اســت که از مدتها پیش
دوباره بحث حضورش در پرسپولیس مطرح شده
اســت .پیش از فینال جــام حذفی بود که خبر
مذاکره سران پرســپولیس با قطبی منتشر شد
که حتی دلخوری برانکو را هم به دنبال داشت.
علی دایی نیز یکی دیگر از گزینههای احتمالی
است که البته نســبت به  2گزینه دیگرشانس
کمتری دارد .دایی در چند سال اخیر به شدت

محبوبیت خود را روی ســکوهای سرخ از دست
داده و به خوبی میداند که در این شرایط خیلی
سخت میتواند جای برانکو را برای هواداران پر
کند .شــاید مربیانی مثل یحیی و قطبی بعد از
چند باخت هم فرصت ادامه همکاری را داشــته
باشند اما مسلما برای دایی با توجه به جو سکوها
و مشــکالتی که با هواداران در چند فصل اخیر
داشــته ،این فرصت وجود نخواهد داشت و این
واقعیتی اســت که آقای گل جهان را از نیمکت
سرخ دور کرده اســت .در این شرایط پر بیراه
نیست اگر بگوییم یحیی و قطبی 2 ،گزینه نهایی
پرسپولیس برای لیگ نوزدهم خواهند بود.

دستیاران احتمالی استراماچونی در استقالل

درخشان :به سرمربیگری
پرسپولیس فکر نمیکنم

اقدام تراکتور برای حفظ استوکس

مسئوالن تراکتورســازی قصد دارند مذاکرات خود با مهاجم
ایرلندی را از ســر بگیرنــد؛ مذاکراتی که احتمــال دارد به
ماندن او در جمع سرخپوشــان منجر شود .تراکتورسازی به
غیر از اســتوکس برای فصل آینده لیگ برتر ساسان انصاری
و محمدرضا آزادی را نیــز در خط حمله در اختیار دارد که
میتوانند مهرههای مفیدی برای تیمشان باشند.

 ۳ایرانی و  ۲ایتالیایی روی نیمکت
آندره استراماچونی سرمربی جدید آبیپوشان به زودی وارد تهران
میشود تا کارش را به صورت رسمی به عنوان سرمربی استقالل
آغاز کند .بعد از انتخاب این مربی ایتالیایی ،گمانهزنیهای زیادی
درخصوص انتخاب دستیاران وی صورت گرفت و یکسری اسامی
مطرح شد .آندره استراماچونی یک بدنساز ایتالیایی به اسممارکو
کاس ر و یک دستیار آرژانتینیاالصل به اسمسباستین ادورادو لتو
را در تیم فنی خود دارد .همان دستیارانی که چندی پیش سفری
به تهران داشتند تا از امکانات استقالل بازدید کرده و گزارش این
بازدید را به اســتراماچونی بدهند .درکنار این  2خارجی ،حضور
 ۳دســتیار ایرانی هم در کادر فنی استقالل قطعی است .بهزاد

غالمپور دروازهبان پیشــین این باشگاه که سالهاست به عنوان
مربی دروازهبانی در لیگ برتر مشغول است و از تجربه کافی در
این زمینه برخوردار است ،نخستین فردی است که به کادرفنی
آبیپوشــان اضافه شد تا وظیفه تمرین دادن دروازهبانهای این
تیم را برعهده بگیرد .پیروز قربانی کاپیتان سابق آبیپوشان که از
 3سال گذشته رسما به جرگه مربیان پیوست و از مربیان جوان
و بادانش اســت ،یکی دیگر از اعضای کادر فنی استقالل خواهد
بــود .قربانی در عین جوانی از تحصیالت عالیه و مدارک باال در
مربیگری برخوردار اســت .این فاکتورها بهعالوه تسلط کامل به
زبان انگلیســی عواملی بودند که قربانی را به نیمکت آبیپوشان

 5تازهوارد استقالل چه کسانی هستند؟
علی خطیر ،معاون ورزشی استقالل اعالم کرد این باشگاه با  5بازیکن به توافق نهایی دست پیدا
کرده و به زودی این موضوع اعالم میشود .خطیر در گفتوگو با سایت رسمی باشگاه استقالل
در این باره گفت« :ما تا به امروز با  ۵بازیکن جدید به توافق نهایی دســت یافتهایم که به وقت
مقتضی توســط مدیرعامل محترم باشگاه استقالل معرفی میشوند ».وی در ادامه از هماهنگی
کامل مســئوالن باشگاه و اعضاى محترم هیئتمدیره با استراماچونی سرمربی جدید تیم درباره
ورودی و خروجی بازیکنان خبر داد .هرچند هنوز نام این بازیکنان رســانهای نشــده و باشــگاه
تصمیــم گرفته که این بازیکنان را در آینده معرفی کند اما پیشبینی اســامی آنها با توجه به
اتفاقات اخیر کار ســختی نیست .با توجه به اتفاقات روزهای اخیر سیاوش یزدانی ،میالد باقری،
مسعود ریگی ،علی دشتی و محمد بلبلی 5 ،بازیکنی هستند که به زودی از سوی باشگاه معرفی
خواهند شد.

ترابی ،ناراحت از مدیران پرسپولیس
مهدی ترابی که یکی از ســتارههای پرسپولیســیها در لیگ هجدهم بود ،به دنبال درخواست
مدیران باشــگاه برای تمدید قرارداد خود با تیم دیروز به باشــگاه مراجعه کرد و در حالی که از
قبل با او قرارو مدارها چیده شــده بود و مطابق برنامه پیشبینی شــده جلسه وی با عرب باید
برگزار میشد تا در نهایت برای فصل آینده تکلیف ستاره پرسپولیسیها مشخص شود .اما زمانی
که ترابی به محل باشــگاه آمد ،مدیری در باشــگاه نبود و او نیز باالجبــار مدت زمانی را برای
حضور در باشــگاه ماند اما پس از معطلی زیادی که نصیب او شد ،ترابی ترجیح داد انتظار برای
حضور مدیران را به پایان برســاند و در حالی که از دســت پرسپولیسیها به شدت ناراحت بود،
محل باشــگاه را ترک کرد .ستاره پرسپولیسیها که ســاکن کرج است با توجه به مسافت زیاد
خانه تا باشــگاه پرسپولیس را به دلیل قولی که برای برگزاری جلسه داده بود پشت سر گذاشت
اما در کمال تعجب مســئولی که باید باســتاره این روزهای فوتبال ایران برای ادامه حضور در
پرسپولیس مذاکره میکرد ،با ســهلانگاری فرصت خوبی را از دست داد و البته زحمت زیادی
نیز برای ملیپوش خود ایجاد کرد.

تجمع هواداران پرسپولیس مقابل ساختمان باشگاه

پس از اینکه جدایی برانکو تقریبا قطعی شــد ،هواداران پرســپولیس به شــدت عصبانی شدند ،زیرا
اعتقاد دارند ســرمربی موفق این تیم باید تحت هر شرایطی حفظ میشد .هواداران که عصبانی بودند،
صبح دیروز مقابل ســاختمان باشگاه پرســپولیس تجمع کردند و علیه ایرج عرب شعار دادند و معتقد
بودند وی مقصر جدایی برانکوســت .ماموران نیروی انتظامی نیز مقابل باشگاه حاضر شدند تا امنیت را
بر قرار کنند.

و دستیاری اســتراماچونی نزدیک کرد .سومین دستیار ایرانی
اســتراماچونی که با درخواســت و اصرار مستقیم وی برای این
منظور انتخاب شــد ،رحمان رضایی ملیپوش سابق کشورمان
است .رضایی که  ۷فصل در سری  Aایتالیا بازی کرد و شناخت
خوبــی از اســتراماچونی دارد ،دارای باالترین مدارک مربیگری
است و تسلط او به زبانهای انگلیسی و بخصوص ایتالیایی باعث
شد تا اولین انتخاب اســتراماچونی در بین دستیاران ایرانیاش
باشــد و اگر اتفاق خاصی نیفتد ،احتمــال اینکه این  ۳نفر به
زودی به عنوان دستیاران استراماچونی انتخاب و معرفی شوند،
زیاد است.

تیــم امید فوتســال ایران در دومین بــازی گروهی خود در
مســابقات زیر 20سال آسیا در سالن پورشــریفی تبریز به
مصاف افغانســتان رفت و در نهایت به پیروزی  2 - 3دست
یافت .به این ترتیب شــاگردان حمید شــاندیزی با کسب 2
پیروزی به عنوان تیم نخســت گروه  Aبه مرحله یکچهارم
نهایی راه یافتند و در این مرحله باید امروز از ســاعت ۲۰به
مصاف لبنان تیم دوم گروه  Bبروند.

توافق رضا مهاجری با نساجی

رضا مهاجری ،سرمربی فصل گذشته تیم ماشینسازی تبریز
که چندی پیش از این تیم جدا شد ،احتماال راهی مازندران
خواهد شد .وی با مسئوالن نســاجی مازندران وارد مذاکره
شد و به توافقاتی رسید و به این ترتیب در آستانه حضور در
نساجی به عنوان سرمربی است.

عیادت وزیر ارتباطات از علی پروین

علی پروین اســطوره باشگاه پرسپولیس که به دلیل بیماری
قندی در بیمارســتان کســری تهران بستری شــده بود ،با
بهبود وضعیتش حال بهتری پیدا کرده اســت .در چند روز
گذشته تعداد زیادی از فوتبالدوستان و پیشکسوتان جویای
حال کاپیتان سابق تیم ملی و پرسپولیس شدند و دیروز هم
محمدجواد آذریجهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات با
حضور در بیمارستان از پروین عیادت کرد.

لیست بدهکاران فوتبال اعالم شد

نساجی ،استقالل و پرسپولیس در صدر

کمیته انضباطی با ارســال نامهای به سرپرست دبیرکلی
فدراســیون با توجه به شروع فصل نقلو انتقاالت ،اسامی
115باشــگاه حاضر در لیگهای برتر ،اول ،دوم و ســوم
را اعالم کرد .در لیســت اعالم شــده ،باشــگاه نســاجی
با  46طلبکار ،باشــگاه اســتقالل با  27طلبکار و باشگاه
پرسپولیس با 20طلبکار ،صدر جدول بدهکاران لیگ برتر
را به خود اختصاص دادهاند.

