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ورزشی

پایان یک ابهام و نگرانی در اردوی آبی ها؛ 
پاتوسی و ایسما با استقالل قرارداد 

دارند
مدیرعامل باشگاه اســتقالل بار دیگر تأکید کرد دو ستاره آفریقایی این 
تیم مشکلی از بابت ماندن در این تیم نداشته و به سرنوشت ستاره های 

قبلی دچار نمی شوند.
با درخشش آیاندا پاتوسی همچنین ایسما گونسالوس در ترکیب استقالل 
 از هفتــه ها قبل موضوع تمدیــد قرارداد آنها و تــالش برای حفظ این 
ستاره ها در صدر اخبار حاشــیه ای اردوی آبی ها قرار گرفته است. این 
اخبار در پی آن شــدت گرفت که فصل قبل هم همین وضعیت برای مامه 
تیام رقم خورد اما باشــگاه در قبال تمدید قرارداد و حفظ گلزن سنگالی 

به جایی نرسید.
در حالی که صحبت های شــفر مبنی بر این که باشگاه می داند از حاال 
باید با چه بازیکنانی تمدید کند این شائبه را بیشتر کرد که ممکن است 
ســتاره های آفریقایی استقالل هم سرنوشتی همچون تیام پیدا کنند اما 
در واکنش به این شــایعات و نگرانی ها، مدیرعامل باشگاه یک بار دیگر 
 با تأکید بر این که اتفاقات تیام تکرار نمی شــود از قطعی بودن حضور 
 ســتاره هــای خارجــی مد نظــر شــفر در ســال آینــده صحبت 

کرد.
امیرحســین فتحی با اشــاره به برخی جزئیات قرارداد پاتوسی و ایسما 
اعالم کرد ایــن دو بازیکن تا پایــان فصل آینده با اســتقالل قرارداد 
دارند و نگرانــی از بابت تمدید قــرارداد با آنها وجود نــدارد از همین 
 رو طرفــداران دغدغــه ای نباید در خصوص حفظ ایــن زوج آفریقایی 

داشته باشند.
جالب این که فتحی در این صحبت ها هیچ اشاره ای به وضعیت گادوین 
منشا همین طور طارق همام ستاره عراقی استقالل نداشت تا ابهامات در 

خصوص آینده این دو بازیکن سر جای خود باقی بماند.

5 بازی و 4 سفر در ماراتن 19 روزه برای 
پرسپولیس

یکی از سنگین ترین و فشــرده ترین مقطع از بازی های پرسپولیس در 
روزهای آینده پیش روی سرخپوشان قرار می گیرد، مقطعی که پرسپولیس 
در فاصلــه زمانی 19 روزه به طور میانگین در فاصله کمتر از هر چهار روز 

به میدان خواهد رفت. 
 به نقل از ســایت رســمی باشــگاه پرسپولیس، سرخپوشــان از روز 
چهارشــنبه، 28 فروردین که در اصفهان به مصــاف ذوب آهن خواهد 
رفت تا 16 اردیبهشت که در تاشکند مقابل پاختاکور قرار می گیرد، ظرف 
19 روز، پنج بازی حساس و ســنگین را انجام خواهد داد که به ترتیب 
 برابر ذوب آهن، االهلی عربســتان، ســپاهان، تراکتورسازی و پاختاکور 

خواهد بود.
از دشــواری های این مقطع بازی ها، این اســت که با وجود فاصله کم 
مســابقات، فقط بازی با ســپاهان در تهران خواهد بود و شــاگردان 

ایوانکوویچ در چهار بازی دیگر میهمان هستند.
پرسپولیس در این 19 روز عالوه بر 5 بازی، باید سفرهایی به اصفهان، 

امارات، تبریز و تاشکند داشته باشد.
نکته دیگر در این مقطع آنکه، پرســپولیس قبل از هر دو بازی آســیایی 
خود که خارج از خانه اســت، در رقابت های داخلی هــم بیرون از خانه 
 بــازی خواهد کرد و ریکاوری تیم پس از هر بازی باید در این شــرایط 

انجام شود.

به دلیل شرایط تیم پرسپولیس و رضایتمندی از 
عملکرد برانکو؛ 

تمدید قرارداد با برانکو در هیأت مدیره 
پرسپولیس مصوب شد

موضوع تمدید قرارداد با برانکو ایوانکوویچ و ادامه همکاری با او در باشگاه 
پرسپولیس از سوی هیأت مدیره این باشگاه مصوب شد. 

عملکرد درخشــان برانکو ایوانکوویچ در چهار ســال گذشــته در تیم 
پرسپولیس باعث شده تا هواداران این تیم خواهان ادامه همکاری با این 

مربی کروات در سال های آینده باشند.
این در حالی اســت که برانکو به جز فصــل فعلی، یک فصل دیگر هم با 
پرسپولیس قرارداد دارد و در صورتی که اتفاق خاصی رخ ندهد، این مربی 

کروات فصل آینده هم سرمربی پرسپولیس خواهد بود.
به دلیل عملکرد مناسب و شــرایط تیم پرسپولیس و رضایتمندی که از 
عملکرد برانکو وجود دارد، اعضای هیأت مدیره این باشگاه در جلسه خود 

تمدید قرارداد با برانکو را مصوب کردند.
بر این اســاس قرار اســت ابتدا مطالبات برانکو پرداخت شود و سپس 

موضوع تمدید قرارداد در دستور کار مسئوالن باشگاه قرار بگیرد.

پول برانکو در کش و قوس اسپانسری و چراغ سبز بشار؛

ارثیه شوم برای ایرج عرب در باشگاه پــــرسپولیس!
سرمربی پرسپولیس هفتمین ماه از عدم دریافت مطالبات خود را در شرایطی 
پشت ســر می گذارد که خزانه باشگاه به دلیل مسائل مالی جاری خالی تر از 

همیشه به نظر می رسد.
برانکو ایوانکوویچ با دستیابی به دو عنوان قهرمانی در لیگ برتر و قهرمانی 
در ســوپرکاپ در کنار صعود به فینال لیگ قهرمانــان اکنون از محبوبیت 
باالیی نزد هواداران پرسپولیس برخوردار اســت. خصوصاً اینکه تیم او در 
کورس قهرمانــی این فصل قهرمانی در لیگ برتر نیز قرار دارد و هر ســه 
جام ممکن پیش روی اوســت. با این حال مشــکالت مالی باشگاه باعث 
شــده تا اکنون مطالبات او ماه ها پرداخت نشــود و این مسئله گالیه بزرگ 
او را در پی داشــته باشــد. برانکو چندی پیش و پیش از ســفر به دوحه 
برای دیدار با الســد قطر نامه ای را در این خصوص به باشــگاه ارســال 
کرد و طبق قراردادی که منعقد شــده در صــورت بی توجهی به مطالبات، 
قرارداد او تحت شــعاع قرار خواهــد گرفت و آینده همــکاری طرفین با 
 مشــکل همراه خواهد شــد. موضوعی که نگرانی هــواداران را نیز در پی 

داشته است.
* مطالبات یورویی برانکو در کش و قوس مشکالت ارزی

سرمربی پرسپولیس در کنار مطالبات کادرفنی اش اکنون بیش از هشت ماه از 
موعد دریافت مطالباتش گذشته و از دریافت آن محروم مانده است. با توجه 
به نوســان ارز و منع باشگاه ها از دریافت ارز دولتی که پیش از این با برخی 
اقدامات از ســوی مدیران قبلی و رایزنی ها در خصوص دریافت ارز ثانویه 
برطرف می شد، اکنون شرایط به شکلی از حیث اقتصادی حاد شده که تنها 
اقدام اسپانســر و خوش قولی در این زمینه می تواند راهگشای سرخپوشان 
و مدیران تیم در برآورده کردن انتظار ســرمربی تیم تلقی شود. برانکو طبق 
قرارداد با ثبت سومین نامه اعتراضی خود در خصوص عدم دریافت مطالبات 
قراردادش فســخ خواهد شد، عالوه بر آن طبق این قرارداد مدیران تا سوم 
اردیبهشت متعهد شده اند این پرداختی را صورت دهند. با تمام این شرایط 
اما مرد کروات با درک شرایط باشگاه اعالم کرده تا زمان وعده جدید باشگاه 
در این خصوص انتظار خواهد کشــید و به مســیر خود در بخش فنی ادامه 
خواهد داد. ) ورزش ســه از مفاد و مبلغ این قرارداد و باقی مانده آن اطالع 
دارد اما با توجه به محرمانه بودن آن از انتشار آن در شرایط فعلی خودداری 

می کند(.
 * بازیکنانی که پاداش گرفتند و استوری گذاشتند

اکنون بزرگ ترین گالیه پنهان باشگاه مربوط به رفتاری است که بازیکنان 
از خود بروز داده اند. باشــگاه هرچند برابر برانکو و کادرفنی اش با توجه به 
مشــکالت ارزی نتوانســته به تعهدات تمام و کمال خود پایبند باشد اما در 
برابر بازیکنان بیشــتر حقوق آنها متعهد بوده است. پرداخت بخش عمده 
پاداش فصل گذشــته، در کنار پرداخت مطالبــات بیش از 50 درصدی این 
فصل که شــجاع خلیل زاده نیز به آن اشــاره کرد باعث شده تا در روزهای 
مشکالت مالی که تمام کشور را در بر گرفته و هنوز مطالبات باشگاه از سوی 
اسپانســر نیز پرداخت نشده، باشــگاه عملکرد مثبتی از خود به جا گذاشته 
باشــد. بازیکنان اما بی توجه به این مسائل و با نگرانی بابت آینده خود که 
تنها یک ماه از فصل فوتبالی آن باقی مانده در اقدامی مشــترک با انتشــار 
استوری نارضایتی خود را بابت عدم پرداخت تمامی مطالبات اعالم کرده اند. 
با این حال باشگاه مستنداتی در اختیار دارد که طی آن پرداخت مالیات بیشتر 
بازیکنان، پرداخت باالتر از 50 درصدی به بازیکنان، پرداخت پاداش ها و... 

را به صورت مطلوب انجام داده و امیدوار اســت تا پیش از پایان فصل آن را 
به 80 درصد برســاند. طبیعی است همانند فصول قبلی باقی مانده مطالبات 
طبق قراردادی که بازیکنان دارند، طی پروسه شروع فصل آتی و توافق با آنها 

صورت خواهد گرفت.
 * بار سنگین اردو، بازی در کشور ثالث و حضور در فینال

هرچند باشگاه پرسپولیس بابت حضور در فینال آسیا مبلغ معادل ریالی 17 
میلیارد تومان درآمد داشــته اما حضور در ژاپن، برگزاری کمپ پیش از بازی 
فینال، پرداخت مطالبات بازیکنان خارجی که از باشگاه شکایت کرده بودند 
)نیلسون(، برگزاری کمپ اردویی زمستانه در قطر، برگزاری بازی برابر االهلی 
عربســتان در کشور ثالث، بار سنگین مالی روی دوش باشگاه قرار داد. این 
در حالی است که بخش عمده این پاداش ها با توجه به عملکرد بازیکنان در 
اختیار آنها قرار گرفت و باشــگاه نیز در نقل و انتقاالت با جذب نفرات جدید 

بعد از محرومیت فیفا، هزینه زیادی را متحمل شد.
 * امیدوار به اسپانسر و ناامید از تغییر اسپانسری

کادر مدیریتی پرسپولیس در شرایطی برای پرداخت مطالبات برانکو به او قول 
اواسط اردیبهشــت را داده است که در این راه امیدوار به پرداخت مطالبات 
در موعد مقرر از ســوی اسپانسر است. پرسپولیسی ها برخالف همتای خود 
چک مربوط به اسپانسر را در موعد خرج خواهند کرد و طبق آخرین توافق در 
موعد بعدی که اوایل اردیبهشت خواهد بود در انتظار پرداختی این اسپانسر 
خواهند ماند. با این حال پروســه دریافت و بازگشت پول به صندوق باشگاه 
نیز زمانبر خواهد بود تا باشــگاه برای پرداخت مطالبات برانکو چند روز نیز 

فرجه در نظر داشته باشد.
قرارداد پرسپولیس با اسپانسر کنونی اش به فصل پایانی رسیده است و در 
خصوص توافقات جدید علی رغم 60 و اندی جلسه اخیر مدیریت باشگاه با 
نمایندگان اسپانسر و همچنین مدیریت آن تاکنون به نتیجه قطعی نرسیده 

است.
* ارثیه شوم برای عرب در باشگاه پرسپولیس

ایرج عرب، مدیرعامل کنونی پرسپولیس اکنون بزرگ ترین فشار را در مقطع 
مشکالت اقتصادی متحمل می شود. مدیری که نزدیک به سه ماه بدون شکل 
گرفتن اعضای هیأت مدیره به کار ادامه داد و در این مدت منابع مالی مناسب 
برای برطرف کردن مشکالت مالی تیم را مهیا کرد و اکنون نیز حتی با شکل 
گیــری اعضای هیأت مدیره به تنهایی در حال برطرف کردن موانع اســت. 
برخالف انتظار هیأت مدیره جدید باشگاه با حضور محمد مهدی نبی، جعفر 
کاشانی، علی رغبتی، مهرداد هاشمی نیز نتوانسته اند آنطور که انتظار می رفت 
چاره ساز مشکالت مالی باشگاه باشند. جلسات هفتگی باشگاه که پیش از 
این برنامه ریزی شده بود نیز اکنون به شکل 48 ساعت یکبار در حال انجام 
اســت تا خروجی آن منتهی به خروج باشگاه از مصائب مالی شود که تا این 
لحظه نتیجه خاصی در پی نداشــته و چهار عضو دیگر عرب را برای برطرف 

کردن مشکالت پیش انداخته اند.
 موضوع مهم اما اینجاست؛ خروج حمیدرضا گرشاسبی از سمت مدیرعاملی 
باشگاه به دلیل قانون منع بکارگیری بازنشستگان در شرایطی صورت گرفت 
که ارثیه شومی نصیب ایرج عرب شد. سرپرست بعدی که در نهایت عنوان 
مدیرعاملــی را کمتر از یک ماه پیش دریافت کرد و با مصوبه های جنجالی و 
پرداختی های بزرگی مواجه بود که خزانه خالی باشگاه کار او را غیرممکن تر 
می کرد. مصوبه 35 درصدی پرداخت پاداش آســیایی به بازیکنان در اختیار 
آنها قرار داشت و خزانه باشــگاه نیز تنها 7 میلیون داشت. در کنار آن تنها 
15 درصد پرداختی به بازیکنان صورت گرفته بود تا باشگاه با حجم بزرگی 
بدهی برای تامین منابع در ادامه مواجه باشد. در این مدت اما پرداختی ها به 
بیش از 50 درصد به بازیکنان رسید. پاداش ها طبق قراری که مصوبه هیأت 
مدیره توسط گرشاسبی شده بود به بازیکنان پرداخت شد. اردوهای مدنظر 

در قطر، امارات برپا شــد و مطالبات خطرساز برای باشگاه نیز پرداخت شد. 
باشگاه در آخرین گزارش مالی و اداری خود به وزارت ورزش نکاتی را اعالم 
کرده که حتی تقدیر نماینده این وزارتخانه را نیز با حضور در دفتر ایرج عرب 
به همراه داشته اســت. به انضمام نکاتی که در باال در خصوص پرداختی ها 
اشاره شــد می توان به جذب هفت بازیکن، دریافت پاداش آسیایی علیرغم 
مشکالت انتقال پول و تحریم های بانکی، پرداخت پاداش مربوط به نیم فصل 
اول، بهســازی و زیرسازی مجموعه درفشی فر و شهید کاظمی که دو زمین 
تمرینی در اختیار تیم قرار داده اســت، بسته شدن پرونده مطالبات نیلسون 
کوره آ، تمدید قرارداد با بشار رســن، پرداخت مطالبات مالیاتی علی دایی، 
پرداخت مالیات بازیکنان و برطرف کردن مشــکالت خروجی آنها، کاهش 
قیمــت بلیت های دیدارهای خانگی و چند نکته دیگــر که با توجه به حریم 
 خصوصی خبری درباره باشــگاه از ذکر آنها خودداری می شود از جمله این 

اقدامات بود.
* برانکو می ماند، تمدید قرارداد نیازمند همکاری و انسجام هیأت مدیره

در شــرایط فعلی جلسات چندین ســاعته با نمایندگان اسپانسر و دریافت 
برخی چراغ ســبزها از سوی آنها برای دریافت مطالبات باعث شده تا عرب 
و باشــگاه پرسپولیس نســبت به دریافت مطالبات و پرداخت آن به برانکو 
ایوانکوویچ کامالً امیدوار باشــند. موضوعی که می تواند سرمربی کروات و 
موفق پرسپولیس را نســبت به ادامه قراردادش متعهد و او را امیدوار کند. 
با این حال اینکه ایــن قرارداد که تا پایان فصل نوزدهم اعتبار دارد، نیازمند 
برخی اقدامات و برنامه ریزی برای تامین منابع مالی اســت تا در ادامه بار 
دیگر باشگاه با چالش مواجه نشــود. در این راستا طی جلسه شب گذشته 
هیأت مدیره که بیش از شــش ســاعت به طول انجامید آخرین اقدامات و 
راهکارها برای این مسئله در دستور کار قرار گرفت. در شرایط فعلی که هیأت 
مدیره به تازگی کار خود را در کنار یکدیگر آغاز کرده اند انسجام و همکاری 
و هماهنگی بیشــتری بین اعضای آن نیازمند است تا طبق برنامه و اهداف 

باشگاه کار خود را دنبال کنند.
* فروش بشار؛ جرقه تازه در ذهن اعضای هیأت مدیره

در آخرین دقایق ســه شــنبه شب خبر عجیبی از ســوی شبکه الکاس در 
خصوص بشــار رسن هافبک عراقی پرســپولیس مبنی بر عالقه باشگاهی 
قطری به او منتشــر شد. موضوعی که می تواند یک پوئن بزرگ برای تامین 
منابع مالی باشگاه در نظر گرفته شــود. باشگاه هنوز پاسخ روشنی به این 
شــایعه نداده است اما می توان متصور شد که این خبر یک امیدواری بزرگ 
برای آنها شکل داده تا با دریافت مبلغ رضایتنامه این انتقال احتمالی به منبع 
درآمد مناسبی دست یابند و مشــکالت خود را برطرف کنند. در حال حاضر 
روی بازیکنان نامدار پرســپولیس برای جدایی از باشــگاه مبلغ دریافت 1 
میلیون یورو برای رضایتنامه خورده اســت. موضوعی که پیش از آن علیرضا 
بیرانوند نیز آن را تجربه کرد و در نهایت از انتقال صرفنظر کرد. پرسپولیس 
در حال حاضر در خط میانی با ترافیک و جذب بازیکنان ممتازی مواجه است و 
شاید دستیابی به منبع درآمد از انتقال بازیکن اتفاقی باشد که آنها را به برخی 
خواســته ها برای پرداخت مطالبات نزدیک کند. فصل گذشته نیز حمیدرضا 
گرشاسبی با دریافت مبلغ رضایتنامه مهدی طارمی توانست در اوج مشکالت 
برخی مطالبات تیم را پرداخت کند. باید دید این مسئله در دستور کار هیأت 
مدیره و ایرج عرب قرار خواهد گرفت و آیا برانکو رضایت به جدایی هافبک 

عراقی تیمش خواهد داد یا خیر.

مربیانی که این روزها نام شان برای نشستن روی نیمکت 
تیم ملی فوتبال مطرح شده نه تنها خوشایند اهالی فوتبال 
نیستند بلکه موجب تعجب و تردید در انجام کارشناسی و 

انتخاب سرمربی مناسب برای تیم ملی فوتبال می شوند.
از مدت ها قبل گزینه های مختلفی در رســانه ها و نشریات 
درباره ســرمربی تیم ملی فوتبال ایران مطرح شــده اما 
فدراسیون فوتبال هیچ واکنشی در رد یا تأیید آنها نداشته 

است. با این وجود، مذاکرات فدراسیون یا واسطه های آن 
با گزینه ای نظیر یورگن کلینزمن، به نظر می رسد جدی تر از 
سایر گزینه ها باشد. این خبر برای برخی از عالقه مندان به 
این مربی چنان خوشحال کننده بود که با عبارت »قدیمی 

ولی طال« به استقبال او رفتند اما واقعیت چیست؟
تردیدی وجود نــدارد که کلینزمن از بازیکنان شــاخص 
و محبــوب دهه های 80 و 90 میالدی اســت اما کارنامه 

مربیگــری کلینزمن مهر تأییدی بر این نظریه اســت که 
هر بازیکن بزرگی، لزوماً مربی بزرگی و موفقی نمی شــود. 
کلینزمن نه تنها در عرصه مربیگری موفق نبوده بلکه یک 

مربی ناکام و بی تجربه محسوب می شود.
او بعد از حضور در جام جهانی 1998 و گلزنی به تیم ملی 
ایران، فوتبال را کنار گذاشت و روی به مربیگری آورد و در 
اتفاقی عجیب و دور از انتظار توانســت قبل از جام جهانی 
2006 هدایت تیم ملی کشــورش را بــه عهده بگیرد. در 
همان زمان هم ســواالت زیادی درباره انتخاب کلینزمن 
وجود داشــت ولی او نتوانست خواسته آلمانی ها را برآورده 
کند و در نهایت بعد از کســب مقام سوم جام جهانی در 

کشور خودش، راهی آمریکا شد.
او از سال 2011 سرمربی آمریکا بود و در مدت حضورش 
تنها یک بار موفق به کسب مدال طالی مسابقات کونکاکاف 
یا قهرمانی آمریکای شمالی و مرکزی شد. کلینزمن در جام 
جهانی 2014 هم تا مرحله یک هشــتم نهایی پیش رفت 
اما در عین ناباوری نتوانست تیم ملی آمریکا را که جزو دو 
قدرت اصلی منطقه کونکاکاف است به جام جهانی 2018 

برساند و در نهایت از هدایت این تیم برکنار شد.
رزومه نه چندان موفق این ســرمربی موجب بیکاری او در 
بین ســال های 2006 تا 2011 شــد، البته در این بین او 

یکسال سرمربی بایرن بود که عملکرد خوبی نداشت. و از 
ســال 2016 تاکنون هم بیکار است، ولی مشخص نیست 
نام او چطور به گزینه های سرمربیگری تیم ملی ایران راه 
یافته اســت؛ اتفاقی که این سوال را مطرح می کند که آیا 
واقعاً فدراسیون برای انتخاب سرمربی تیم ملی به سمت 
و ســوی امثال کلینزمن رفته یا این خبر صرفاً در حد یک 

شایعه است.
تیم ملی ایران در برهه کنونی به یک مربی کارنامه دار نیاز 
دارد که بتواند از تجربه خود برای رشد و پیشرفت فوتبال 
ایران اســتفاده کند. هر چند انتخاب مربیان مطرح و درجه 
یک جهانی برای ســرمربیگری ایران امری دشوار و غیر 
ممکن به نظر می رســد اما می توان به سمت گزینه هایی 
رفت که در کارنامه خود موفقیت های چشم گیری دارند ولی 

بنا بر جبر زمانه اکنون در سطح اول دنیا قرار ندارند.
ایران یک مربی باالتر از کی روش می خواهد که حداقل در 
چندین و چند کشور جهان مربی گری کرده باشد و بتواند در 
ایران هم حضور طوالنی و البته موفقی داشته باشد. بنابراین 
باید امیدوار بود که مطرح شدن نام یورگن کلینزمن، نه یک 

خبر موثق که یک شوخی رسانه ای یا دروغ آوریل باشد.

* ســردار آزمون بعد از انتقال 12 میلیون 
یورویی به زنیت در زمستان، با ثبت 9 گل در 9 
بازی متوالی موفق شد همه نگاه ها را به خود 
بازارهای  در  ارزش  برابر  سه  رشد  با  و  جلب 

جهانی روبرو شود
رسانه های ترکیه از پشــیمانی شدید باشگاه 
گاالتاســرای در خصوص برهم زدن توافق با 
کازانی ها برای انتقال زمســتانی ستاره ایرانی 

نوشتند.
سردار آزمون بعد از انتقال 12 میلیون یورویی به 
زنیت در زمستان، با ثبت 9 گل در 9 بازی متوالی 
موفق شد همه نگاه ها را به خود جلب و با رشد 

سه برابر ارزش در بازارهای جهانی روبرو شود. 
این درخشش ستاره ایرانی را به عنوان بازیکن 
ماه روسیه همین طور یکی از مراحل لیگ اروپا 
تبدیل کرد تا هوش باالی سران باشگاه محبوب 

بندر سن پطرزبورگ مورد توجه قرار گیرد.
اما SABAH ترکیه در گزارشــی جالب توجه 
پــرده از اتفاقاتی پنهان برداشــت که باعث 
پشیمانی شــدید سران باشــگاه گاالتاسرای 
در رأس آنهــا فاتح تریم مشــهور برای برهم 
زدن توافق با کازانی ها برای انتقال ســردار به 
استانبول شــد. بنا به ادعای این رسانه معتبر 
ترکیه، باشگاه گاالتاسرای و روبین کازان تا قبل 

از ورود نماینــده زنیت همین طور وولورهمپتون 
به پروســه خرید آزمون بــه توافق 10 میلیون 
یورویی برای انتقال ملی پوش ایرانی رســیده 
بودنــد اما گنجاندن بند پــاداش 3 میلیونی در 
پی درخشش ســردار همه توافقات را به هم زد 
تا گاالتاســرای به سراغ مهاجمی سیه چرده از 
باشگاه کاظیم پاشا برود. در مقاله منتشر شده 
با عنوان »پشــیمانی گاالتاســرای از نخریدن 
سردار« آمده اســت:  فاتح تریم خیلی دوست 
داشت برای نیم فصل دوم لیگ برتر ترکیه خط 
حمله خود را تقویت کند. در این بین گزینه اول 
هم سردار آزمون از ایران بود. باشگاه از مدت ها 

قبل شــرایط او را زیر نظر داشت و اتفاقا بسته 
پیشنهادی خوبی هم آماده کرد تا توافق زودتر 
از حد تصور رقم بخورد اما یک سوء تفاهم همه 
چیز را خراب کرد تا سردار راهی زنیت شود و به 
جای او مهاجم کاظیم پاشــا با 10 میلیون یورو 

سر از استانبول در آورد.
در ادامه نویسنده با اشاره به پشیمانی گسترده 
از این اتفاق در باشگاه گاال مدعی شد هر چقدر 
آزمون در زنیت درخشید به همان اندازه مهاجم 
تازه خریداری شــده از کاظیم پاشا، فاتح تریم 
را ناامیــد کرد چون آمار گلزنــی این دو خرید 

زمستانی اصالً قابل مقایسه نیست. 

افسوس های فاتح تریم به 
خاطر ستاره ایرانی؛

پشیمانی گاالتاسرای 
از نخریدن سردار 

آزمون! 

* رزومه نه چندان موفق این 
سرمربی موجب بیکاری او در بین 

سال های 200۶ تا 2011 شد
* کلینزمن همچنین از سال 201۶ 

تاکنون بیکار است
* ایران یک مربی باالتر از 

کی روش می خواهد که حداقل 
در چندین و چند کشور جهان 
مربیگری کرده باشد و بتواند در 
ایران هم حضور طوالنی و البته 

موفقی داشته باشد

کلینزمن روی نیمکت تیم ملی؛

 خبری که کاش رسمًا تکذیب شود!

رســانه قطری الکاس اعالم کرد ملی پوش عراقی پرسپولیس درآستانه پیوستن به یک باشگاه 
قطری است.

بشار رسن که سومین ســال حضور در پرسپولیس را پشت ســر می گذارد و یکی از بازیکنان 
تاثیرگذار این تیم به شمار می رود، در فاصله پنج هفته تا پایان لیگ برتر شایعاتی مبنی بر پایان 

کارش با این باشگاه مطرح شده است.
 با توجه به اینکه قرارداد بشــار رسن با پرســپولیس در پایان لیگ هجدهم به پایان می  رسید، 
اوایل اســفند ماه 97 مسئوالن این باشگاه برای تمدید قرارداد با این هافبک عراقی وارد مذاکره 
شــدند و یک شــب قبل از بازی لیگ برتری با صنعت نفت آبادان قرارداد او را به مدت دو فصل 

دیگر امضا کردند.
 در حالی که گفته می شــد قرارداد بشار رسن با پرسپولیس تا سال 1400 تمدید شده و هافبک 
مورد عالقه برانکو دو فصل دیگر در جمع سرخ پوشان خواهد ماند، اما دقایقی قبل توییتر الکاس 
قطر که از جمله رسانه های معتبر این کشور محسوب می شود، در توییتی عجیب عنوان کرد بشار 

رسن در آستانه پیوستن به یک باشگاه قطری قرار دارد.
 طبق گفته مسئوالن باشگاه پرســپولیس بشار رسن دو فصل دیگر قراردادش با پرسپولیس را 
در هشتم اسفندماه 97 تمدید کرده، اما حاال با بحثی که توسط توییتر الکاس قطر به میان آمده، 
مشخص نیست آیا بندهایی در قرارداد بشار رسن وجود دارد که اجازه جدایی به او در پایان فصل 
را می دهد یا این خبر درست نیست، و یا اینکه باشگاه قطری حاضر به پرداخت مبلغ رضایت نامه 

هافبک ملی پوش عراقی خواهد بود تا رضایت او را از پرسپولیس بگیرد.
 بشــار رسن که طی ســالیان اخیر یکی از مهره های با کیفیت و تاثیرگذار پرسپولیس بوده و در 
لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر بازی های کم نوسانی داشته، همواره یکی از مهره های مورد اعتماد 
برانکو بوده که به مرور زمان توانسته جایگاه ثابتی در این تیم پیدا کند ولی حاال باید دید موضوع 

جدایی او از پرسپولیس چقدر صحت دارد.

 حاال که پنج هفته مهم به پایان مســابقات لیگ برتر باقی مانده و از سوی دیگر پرسپولیس باید 
در جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا بازی های حساس دیگری را برگزار کند، موضوع جدایی بشار 
رسن می تواند چالش جدیدی را برای پرسپولیس به وجود آورد و باید منتظر واکنش مسئوالن این 

باشگاه نسبت به ادعای رسانه معتبر قطری بود.
اما مدیر برنامه های بازیکن عراقی پرسپولیس به پیشــنهاد باشگاه الریان قطر به این بازیکن 

واکنش نشان داد. 
امیر ارســالن مرتاض مدیربرنامه بشار رسن در خصوص پیشــنهاد باشگاه الریان قطر به این 
بازیکن گفت: به شایعات کاری نداریم و تمرکز بشار روی بازی هایش برای پرسپولیس است اما 
بازیکنی که بهترین بازیکن عراق در سال 2018 شده، سن چندان باالیی ندارد و در پرسپولیس 
فوق العاده کار کرده است، طبیعی است که باید پیشنهاد داشته باشد. بشار با پرسپولیس قرارداد 
دارد و قراردادش را تمدید کرده است. او بازیکن پرسپولیس است و همه تمرکز وی روی تیمش 

است.
وی ادامه داد: با تمام این تفاســیر، نه بشار و نه من به عنوان مدیربرنامه اش هیچ مذاکره ای با 
هیچ باشــگاهی نداشته ایم و در فاصله زمانی تمدید قرارداد تا امروز، هیچ مذاکره رسمی با هیچ 
باشــگاه قطری نداشته ایم. این خبر مثل خیلی خبرهای دیگر منتشر شده و ممکن است درست 

نباشد اما باز هم تکرار می کنم که داشتن پیشنهاد برای بازیکن خوبی مثل رسن عجیب نیست.
مرتاض در پایان گفت: بشــار رسن همین االن مثل دیگر بازیکنان خوب پرسپولیس یعنی علی 
علیپور و علیرضا بیرانوند پیشنهادهایی دارد اما پیشنهاد بشار رسانه ای شده است و پیشنهادهای 
علیپور و بیرانوند رسانه ای نشده اســت. این خبر نباید شک و شبهه ای برای طرفداران ایجاد 
کند چرا که یک اتفاق کامال طبیعی و ســاده است. وقتی بازیکنی خوب کار کند مورد توجه همه 
کارگزاران و بازیکن یاب ها قرار می گیرد و حتی ممکن است که خود بازیکن ها هم از این ماجرا 

بی خبر باشد.

 مدیر برنامه های رسن در مورد 
ادعای الکاس ؛ 

بشار با 
پرسپولیس 
قرارداد دارد


