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پرسپولیس
نگاه

نقل و انتقاالت

دنبالمغانلونرفتهاند

از امیدواری روی کاغذ تا موفقیت در عمل

سرخها و یک دنیا کار

انتخاب بازیکن برای خط حمله
پرسپولیس اهمیت ویژهای برای کادر فنی و
هواداران پیدا کرده و اخیراًنام شهریار مغانلو
برای بازگشت از سپاهان به پرسپولیس
مطرح شده است .با این حال مهاجم
بلندقامت سپاهان اصفهان یک فصل
دیگر با این باشگاه قرارداد دارد و از طرفی
پرسپولیس قرار نیست بازیکن دیگری را
همچون گولسیانی ،اسماعیلیفر و رفیعی
از سپاهان جذب کند .باشگاه پرسپولیس
هر سه بازیکنی که از سپاهان گرفته را تنها
به دلیل نداشتن قرارداد و حضور به عنوان
بازیکن آزاد در نقل و انتقاالت تابستانی
به خدمت گرفت ،در غیر اینصورت هیچ
بازیکن تحت قراردادی را از باشگاههای لیگ
برتری نمیگیرد .البته یحیی گلمحمدی
عالقه زیادی به بازی مغانلو دارد اما باشگاه
پرسپولیس هیچ اقدامی برای جذب او
نخواهد کرد تا اگر مهاجم سپاهان توانست
شخصاً رضایتنامهاش را بگیرد پای میز
مذاکره با پرسپولیس بنشیند.

پهلوان با فوالد بسته

چند روزی است خبری از احسان
پهلوان نیست و ظاهراً او به فوالد پیوسته
است .از چند روز قبل این خبر مطرح شده اما
پهلوان قراردادش را امضا نکرده ،با این حال
گفته میشود او با رقمی  18-19میلیاردی
به فوالد پیوسته که نزدیک به دو برابر رقم
پیشنهادی پرسپولیس به اوست .البته پهلوان
هم فصل قبل از نظر فوتبالی شرایط جالبی
نداشت و شاید یحیی مثل قبل به او اعتقادی
نداشته که تصمیم گرفته راهی فوالد شود.

شریفی و شجاعی در
تیررسمطهری

حمید مطهری از بین بازیکنان
بالتکلیف پرسپولیس دو هافبک سرخها را
میخواهد .علی شجاعی و محمد شریفی
به خاطر سن و سال پایینشان و انرژیک
بودن مورد توجه مطهری در نساجی
هستند .مطهری تا حدود زیادی نسبت
به جذب شریفی اطمینان دارد اما علی
شجاعی برای بازگشت به تیم سابقش عدد
باالیی را به مسئوالن نساجی پیشنهاد داده
که این باشگاه قادر به پرداخت چنین پولی
نیست.

خبر

جلسه یحیی با خلیلی

انتخاببازیکنان
جوان از آکادمی

یحیــی گلمحمــدی در حالــی
چهارمین ســال حضــور دوبــاره خود در
قامت سرمربی این تیم را آغاز میکند که
عدم توجه او به تیمهای پایه باعث انتقاد
از وی شده بود .او در حالی با این موضوع
روبهرو شــده بــود کــه عملکــرد تیمهای
پایه پرســپولیس در ضعیفترین شــکل
ممکن بود و پایههای پرسپولیس نه تنها
هیچ مقامی کســب نکردند بلکــه نامزد
ســقوط نیز بودند .بــا این حــال عملکرد
فصل گذشــته بازیکنــان رده نوجوانان و
جوانــان پرســپولیس در فصل گذشــته و
همچنین خریدهای تابســتانی محســن
خلیلی در تابســتان امســال باعث شده تا
گلمحمدی تصمیم به بررســی شــرایط
تیمهــای پایــه بــرای حضــور در جمــع
بزرگســاالن بگیرد .گلمحمــدی بزودی
نشســتی را با خلیلــی مدیر تیمهــای پایه
سرخپوشــان برگزار خواهد کــرد تا عالوه
بر بررســی وضعیت تیمهــای پایه بتواند
چنــد بازیکــن رده زیــر  ۲۱ســال را بــرای
حضــور در تمرینــات بزرگســاالن جــذب
کند .یحیــی تصمیــم دارد حداقل چهار
بازیکن خــود را از جمع زیر  ۲۱ســالههای
پرسپولیس انتخاب کند تا تجربه حضور
در تیم بزرگســاالن و آمادگی برای حضور
در لیگ برتر را کسب کنند.

واکنش

هشدارپرسپولیس
در خصوص
مدارس غیرمجاز

باشگاه پرسپولیس اعالم کرد
تنها تعداد محدودی مدارس فوتبال
پرسپولیس هستند که بعد از تأیید
صالحیت شدن از سوی هیأت فوتبال و
اداره کل محل تأسیس خود توانستهاند
مجوز به کار گرفتن نام پرسپولیس را از
این باشگاه دریافت کنند و تنها عنوانی
که میتوانند تحت آن فعالیت داشته
باشند؛ «مدرسه فوتبال پرسپولیس»
است .بدیهی است ادامه فعالیت ایشان
نیز منوط به ادامه تأیید هیأتهای فوتبال
و ادارات کل ورزش و جوانان است .از
این رو الزم است خانوادههای محترم
در صورتی که قصد دارند فرزندان خود
را در مدارس تحت نام پرسپولیس ثبت
نام کنند ،در ابتدای امر باید صحت این
موضوع را از باشگاه ،هیأت فوتبال یا
اداره کل ورزش و جوانان محل زندگی
خود جویا شوند .همچنین تأکید میشود
مدارس فوتبال پرسپولیس که دارای
مجوز قانونی برای استفاده از این برند
هستند به هیچوجه زیر نظر باشگاه
پرسپولیس قرار ندارند یا در ارتباط با
تیمهای فوتبال پرسپولیس و در کل
باشگاه پرسپولیس نیستند و مستقل
عمل میکنند.

وصال روحانی

سابقه بد پرسپولیس در انتخاب مهاجمان برزیلی و نگرانی بابت جذب کاسیانو

 4مهاجم ،چند صد هزار دالر و تنها  4گل!
گزارش
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محمدقراگزلو

صحبت از جذب کاسیانو مهاجم برزیلی مد نظر
پرسپولیس مدتی است مطرح شده و بعید نیست همین امروز
و فردا قرارداد با این بازیکن نهایی شود .کاسیانو در زمستان
گذشته هم مد نظر پرسپولیس بود اما رقم باالی رضایتنامه
او این انتقال را ناممکن کرد .حاال سه هفتهای است که درباره
عالقهمندی این بازیکن به حضور در پرسپولیس ،آمار و اخبار
مربوط به او را میشنویم و میخوانیم .اخبار متناقض در
مورد کاسیانو بسیار است و به آمار او هم نمیتوان چندان
استناد کرد .از سوی دیگر قضاوت بر اساس فیلم گلچین شده
از گلها و لحظات درخشان او هم نمیتواند منجر به این شود
که بگوییم این مهاجم حتماً در پرسپولیس جواب خواهد داد
و مشکالت خط حمله یحیی را از بین میبرد .انتقال کاسیانو
به پرسپولیس در حالی نهایی میشود یا نزدیک به نهایی
شدن است که جدا از حاشیههای مربوط به این بازیکن و رقمی
که برای جذب او نیاز است واقعیت این است که پرسپولیس
تاکنون در جذب مهاجم برزیلی شانس نداشته با بسیار بد
عمل کرده است .پرسپولیس طی بیست سال گذشته تا کنون
پنج مهاجم برزیلی در مقاطع مختلف داشته اما عجیب اینکه
این تعداد بازیکن وارده از مهد فوتبال دنیا روی هم  5گل برای
پرسپولیس به ثمر نرساندهاند.
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پائولو دی کارمو؛ فاجعه در حد بغل پا
اولین مهاجم برزیلی که به پرسپولیس آمد و دست
از پا درازتر برگشت پائولو روبرتو دی کارمو بود که در فصل
دوم حضور افشین قطبی در پرسپولیس در لیگ هشتم و
دوره مدیریت داریوش مصطفوی به این تیم آمد .دی کارمو
فقط  19سال داشت که به صورت قرضی به ایران آمد و ادعا
داشت در  19بازی  17گل میزند اما ک ًال در  8مسابقه دقایقی
کوتاه به میدان رفت و یک گل زد .در آن مقطع خیلی زود
مشخص شد او کیفیت بسیار پایینی دارد و از بازیکنان
دستههای پایینتر خودمان هم ضعیفتر است ،ضمن
اینکه شوخیهایی با پرندهفروش شدن او در برزیل شنیده
شد .فشار مطبوعات و هواداران باعث شد تا قرارداد این
بازیکن فسخ شود اما هیچکس نفهمید او برای آن عملکرد
افتضاح چقدر گرفت و راضی به فسخ شد .ظاهراً دی کارمو
تا سال  2015به فوتبال ادامه داده اما آمارش دقیق نیست و
بعید نیست سراغ پرندهفروشی رفته باشد!

وسلی برزیلیا؛ تکنیکی ناکارآمد
دومین مهاجم برزیلی که به پرسپولیس آمد وسلی
برزیلیا برعکس دی کارمو قد و قامت کوتاهی داشت و
تکنیکی به نظر میرسید اما او هم نتوانست در پرسپولیس
کار خاصی انجام دهد و یک خرید ناکارآمد بود .برعکس
دی کارمو که حتی در زدن یک شوت ساده مشکل داشت

وسلی تکنیکی به نظر میرسید اما در گلزنی ضعیف نشان
میداد .او در لیگ نهم و دوره مدیریت عباس انصاری فرد
و سرمربیگری کرانچار به پرسپولیس آمد و  14بازی کرد
اما فقط دو گل به ثمر رساند .وسلی در پایان آن فصل زیر
نظر علی دایی یک قهرمانی جام حذفی به دست آورد اما
حتی یک تصویر خوش از او به خاطر نداریم .این مهاجم
از  12سال قبل که از پرسپولیس رفته  15تیم عوض کرده
که همگی تیمهای کوچکی بودهاند و عملکرد خوبی هم
نداشته اما ظاهراً وسلی هنوز هم در  41سالگی در دستههای
پایینتر لیگهای استانی برزیل بازی میکند.

ژوزه تادئو مورو جونیور؛ این هم برزیلی بود؟
در دوره مدیریت حمیدرضا سیاسی و سرمربیگری
حمید درخشان مهاجم برزیلی دیگری به پرسپولیس
آمد .تادئو در نقل و انتقاالت زمستانی لیگ چهاردهم
به پرسپولیس آمد و در همان روزهای نخست مسائلی
درباره اضافه وزن او شنیده شد .تادئو هم فوتبالیست بسیار
بیکیفیتی بود و یک بار دیگر همه شک کردند که اص ًال
این مهاجمی که پرسپولیس جذبش کرده برزیلی است
یا خیر اما درخشان سعی داشت با دفاع از این بازیکن او
را در شرایط روحی خوبی نگه دارد که موفق نشد .تادئو
خاستگاه بزرگی مثل سائوپائولو داشت اما در پرسپولیس
فقط  5بازی انجام داد و با عملکرد بسیار ضعیفش ضمن

شنیدن انتقادهای فراوان فقط یک گل زد و بعد از نیم فصل
رفت .تادئو بعد از حضور در پرسپولیس  5تیم عوض کرده و
همچنان در تیمهای گمنام برزیلی بازی میکند.

جونیور براندائو؛ آخرین شاهکار!
در شروع فصل نوزدهم لیگ برتر و بعد از اینکه برانکو
پرسپولیس را ترک کرد و گابریل کالدرون جای او را گرفت،
باشگاه دنبال این بود تا هر طور شده برای تیم یک مهاجم
خارجی جذب کند اما مشخص نشد کالدرون بعد از رد
کردن چندین گزینه چطور این مهاجم برزیلی بیکیفیت را
به خدمت گرفت .ژوزه براندائو گونچالوز جونیور از باشگاه
لودوگورتس بلغارستان مدام به تیمهای دیگر قرض داده
شد که یکی از آنها هم پرسپولیس بود .براندائو در همان
بازی اولی که به میدان رفت نشان داد هیچ چیزی در چنته
ندارد و یک نسخه دیگر از بیکیفیتهایی مثل دی کارمو و
تادئو است .او فقط  5بازی آن هم به عنوان بازیکن ذخیره
به میدان رفت تا باشگاه و کالدرون مجاب شوند که اشتباه
بزرگی انجام دادهاند .رقم قرارداد این مهاجم  570هزار
دالر بود و فقط برای آن چند دقیقه بازی بیکیفیت 252
هزار دالر گرفت و فسخ کرد و رفت .بعد از آن او به تیم دوم
ریوآوه پرتغال قرض داده شد و سپس به تیم اصلی این
باشگاه رفت اما در این تیم هم فقط  12بازی انجام داد و گلی
نزد تا به تیم دیگری از سری ب برزیل قرض داده شود.

کاسیانو چقدر برای پرسپولیس آب میخورد؟

تکذیب ارسال پیش قرارداد ،هنوز سر رقم توافق نشده

کاسیانو دیاز تنها گزینه پرسپولیس برای جذب مهاجم خارجی
بوده و در تمام روزهای گذشته فقط و فقط درباره او صحبت شده و اخبار
متفاوتی به گوش رسیده است .پرسپولیس در فصل زمستان هم این
بازیکن را میخواست اما رقم باالی رضایتنامه او باعث شد قیدش
را بزند اما حاال سفت و سخت دنبال اوست و مذاکرات هم تا جاهایی
پیش رفته که هواداران در صفحات مجازی عکسهای دیاز را با لباس
پرسپولیس مونتاژ کنند و به خورد یکدیگر بدهند .اما طی دو سه روز
گذشته اخباری درباره توافق اولیه پرسپولیس و این بازیکن شنیده شده و
حتی گفته شد باشگاه پرسپولیس پیش قراردادی برای او فرستاده است که
این خبر از سوی باشگاه پرسپولیس تکذیب شد .پرسپولیسیها میگویند
باید ابتدا بر سر رقم درخواستی او توافق شود .ظاهراًاین بازیکن چیزی بین
 200تا  300هزار دالر میخواهد تا به پرسپولیس بیاید ضمن اینکه تقریباً

همین مقدار هم باشگاه برای رضایتنامهاش باید پرداخت کند .با این حساب
این بازیکن چیزی حدود  500تا  600هزار دالر برای پرسپولیس آب میخورد
که رقمی بین  15تا  18میلیارد تومان خواهد شد .از طرفی پرسپولیس هر طور
شده میخواهد این بازیکن را جذب کند اما یحیی گلمحمدی اصرار دارد این
بازیکن در شرایطی جذب شود که واقعاً بتواند خواستههای او را اجابت کند
و اینطور نباشد که در بدو ورود با مصدومیت روبهرو شده یا نتواند از نظر فنی
باری از روی دوش خط حمله تیمش بردارد.

 1527دقیقه بازی 7 ،گل
این بازیکن تنومند برزیلی دو سال قبل با رقم  300هزار یورو از بواویشتا به
تیم ویزال رفت که در این تیم عملکرد جالبی هم نداشته و طی  25بازی فصل
اخیر  7گل زده و دو پاس گل داده ،ضمن اینکه شش کارت زرد و یک کارت قرمز

پرسپولیس قرارداد با عرفان باقری را تکذیب کرد

کمیته تعیین وضعیت میگوید فسخ قانونی بوده یا نه
به نظر میرســد همانطور که پیشبینی میشد
ماجرای جذب عرفــان باقری بازیکن جوان اســتقالل
ماجراها و حواشــی بســیاری دارد .طی دو روز گذشــته
تعداد اخبــار در مورد اینکه باالخره پرســپولیس با این
بازیکــن قرارداد  5ســاله بســته یا نــه آنقدر زیــاد بود که
دیروز باشگاه پرسپولیس به این اخبار واکنش نشان داد
و اعالم کرد« :باشگاه پرسپولیس هیچگونه قراردادی
بــا عرفان باقــری امضا نکرده اســت و امضــای قرارداد
با ایــن بازیکن را منوط به ارائه فســخ دو طرفه از ســوی
ایشــان کــرده و خبرهایی کــه در این خصوص منتشــر
میشــود ،صحت ندارد ».فســخ قرارداد باقری تنها در
صورتی قانونی خواهد بود که مبلغ قــرارداد او زیر 30
میلیــون تومــان و بهصورت آماتور باشــد ،امــا به گفته
مســئوالن باشگاه اســتقالل این قرارداد حرفهای است
و باقری نمیتواند قراردادش را فســخ کند ،موضوعی
که باعث شده اســت تا همچنان وضعیت این بازیکن
جوان مبهم باشد .خود این بازیکن مصاحبهای انجام
داد و گفــت قــراردادش را فســخ کرده و به پرســپولیس

پیوسته اما حاال هم پرســپولیس قراردادش را تکذیب
میکند هم اســتقالل فســخش را قبول نــدارد .عباس
تیموری دبیــر هیأت فوتبال اســتان تهــران در این باره
توضیح داد« :قرارداد عرفان باقــری نیز مربوط به تیم
پایــه و در هیــأت فوتبال ثبت شــده بود که ایــن بازیکن
چند روز پیش با مراجعه به هیأت فوتبال قراردادش با
استقالل را فســخ کرد .از قانونی یا غیرقانونی بودن آن
هم اطالعی نداریم و باید کمیته وضعیت فدراســیون
فوتبــال در ایــن خصوص نظــر بدهــد ».او بــا توجه به
اینکه گفته شــده اگر فســخ قرارداد باقری غیــر قانونی
باشــد و پرســپولیس او را جذب کنــد ،محرومیتهایی
نصیب پرســپولیس خواهد شد گفت« :در بحث فسخ
قرارداد؛ هر بازیکنی میتواند قراردادش را با هر تیمی
فســخ کند ،اما در فرمی که پُر میشود تمام مسئولیت
این اقدام را میپذیرد .طبیعتاً اگر فســخ قانونی باشــد
که بازیکن مشــکلی نــدارد ،امــا اگر به هر دلیلی فســخ
قرارداد غیرقانونی باشد تمام تبعات آن بر عهده خود
بازیکن است».

هم گرفته است .این بازیکن در فصل قبل در تیم ویزال طی هفتههای چهارم،
پنجم و ششم به علت مصدومیت بازی نکرد و در بازیهای هفتههای نهم،
دهم و یازدهم در لیست تیمش نبود که از قضا یکی از این بازیها مقابل بنفیکا
برگزار شد .کاسیانو در بازیهای هفتههای آخر شرایط بهتری در ترکیب تیمش
یپدا کرده اما عجیب اینکه در میانه بازیهای فیکساش در دیدار مقابل پورتو
هم در لیست قرار نگرفت .این بازیکن  33ساله که  184سانتیمتر بلندی قامت
اوست در دیدار هفته بیست و چهارم مقابل پورتیموننزه از بازی اخراج شد تا
دیدار مقابل سانتاکالرا را از دست بدهد .دیاز در  25بازی فصل قبل برای تیمش
به میدان رفت و  9بازی را به دالیل پیش گفته از دست داد .او در  8بازی  90دقیقه
کامل در زمین بود و فقط دو بازی زیر  10دقیقه بازی کرد .در مجموع او از  25بازی
 20بار در ترکیب اصلی بوده و طی  1597دقیقه بازی مقابل سانتاکالرا ،بلننسه،
ویتوریا گیمارش ،بواویشتا ،بنفیکا و فامالیکائو گل زد و مقابل توندال دبل کرد.

با وجود قبول مبلغ پایینتر پرسپولیس نسبت به فوالد

سعید صادقی نصف پولش را همین ابتدا میخواست
دیروز شایعه شد سعید صادقی با استقالل به
توافق نهایی رسیده ،آن هم در حالی که صبح روز
گذشته و دو روز قبل اخباری پیرامون توافق نسبی
این بازیکن با گلگهر شنیده میشد.
در حالــی که گفته میشــد یحیــی تأکید کرده
تــا بازیکــن ســابقش را هر طور شــده جــذب کنند
و باشــگاه نیــز بــرای ایــن بازیکن یک جــای خالی
نگه داشــته اما شــرایطی که پیش آمد باعث شد تا
انتقال او به پرسپولیس سخت و سختتر شود.
مسئوالن باشگاه پرســپولیس حاضر بودند برای
جذب این بازیکن گلگهر ولخرجی کرده و حتی از رقم
ســقف قرارداد این فصلشــان ( 12میلیارد) هم باالتر
برونــد امــا درخواســت مدیربرنامههــای ایــن بازیکن
اوضاع را پیچیده کرد.
صادقی بــا رقم پایینتر پرســپولیس نســبت
به فوالد کنار آمده و میدانســت شــرایط فوتبالی
و فنــیاش در پرســپولیس نســبت به فــوالد بهتر
خواهــد شــد امــا مدیــر برنامــه او اعــام کــرد این

بازیکــن در همیــن بــدو امــر نصــف ایــن مبلــغ را
میخواهد که پرداخت این عدد برای پرسپولیس
مقدور نبود.
گفتنی اســت فوالد بــه این بازیکن پیشــنهاد
 22میلیــاردی داده بــود کــه در مارکــت فوتبــال
ایــران بــرای تاپترین ســتاره که ملیپوش باشــد
هم عجیب اســت اما حــاال بــرای بازیکنی که یک
فصل درخشــیده و بهتریــن ســازنده گل بوده این
عدد را پیشــنهاد دادهاند که باور کردنی نیست و به
کلی بــازار نقل و انتقــاالت را بهــم زده .به هر حال
صادقی طی روزهای گذشــته در خصوص حضور
در پرســپولیس مدام یک قدم پیش میگذاشت و
دوباره یک قدم عقب میرفــت .چند روزی گفته
شــد دلش با پرســپولیس اســت اما مســائل مالی
دوباره بازی را عوض کرد و در نهایت دیروز شنیده
شــد با اســتقالل توافق کرده که مشــخص نیست
برای آبیها هم چنین پیش شرطی گذاشته و آنها
قبول کردهاند یا خیر.

واکنش شجاع به شکایت پرسپولیس از او به فیفا:

 3میلیارد طلبکارم ،شکایت هم میکنند؟

دو ســال از جدایی شجاع خلیلزاده از پرســپولیس میگذرد و تازه
این باشگاه به فکر افتاده که باید به خاطر فسخ قرارداد او به فیفا شکایت
کند .شــجاع در دوره مدیریت رســولپناه با ســر و صدا و جنجال فراوان
قراردادش را فســخ کرد و به الریان قطر پیوســت .همان زمان گفته شــد
فســخ قرارداد این بازیکن غیر قانونی بوده اما در اتفاقی عجیب باشگاه
پرســپولیس بــه کمیته تعییــن وضعیت فدراســیون فوتبــال خودمان
شکایت کرد که طبیعتاً این شکایت به جایی نرسید.
حــاال و بــا تغییراتــی کــه در بخــش معاونــت حقوقــی باشــگاه
پرســپولیس صورت گرفته این باشــگاه قصد دارد بــا تنظیم الیحهای به
فیفا شــکایت کند و احتمــاالً این اتفاق امــروز و فردا رخ خواهــد داد .در
صورتی که درخواست باشگاه پرســپولیس مورد قبول دادگاه فیفا قرار
بگیرد و کمیتــه تعییــن وضعیت این نهاد به ســود سرخپوشــان حکم
دهد ،شجاع باید غرامت  400هزار دالری را بپردازد.
امــا شــجاع خلیــلزاده واکنــش تندی بــه این خبــر نشــان داد و در
مصاحبــهای گفــت :من «ســه میلیــارد تومــان از باشــگاه پرســپولیس
طلب دارم و حاال آنها مدعی شــدند که میخواهند شکایت کنند؟ من

بیش از ســه ســال در این تیم زحمت کشــیدم و در نهایت هم در حالی از
پرســپولیس جدا شــدم که ســه میلیارد از پولم را نگرفتم و شکایتی هم
نداشــتم .حاال چطور میخواهند شــکایت کنند؟ متأســفانه هر وکیلی
که به باشــگاه پرســپولیس میآیــد از این تزهــا میدهد! من بــا اینکه از
پرســپولیس طلب داشــتم ،ولــی به احتــرام باشــگاه و هــواداران هیچ
حرفی در این مورد نزدم ،ولی آنها دو ســال است که مدام از من شکایت
صحبــت میکننــد ».او ادامــه داد« :من  ۱۰بار به باشــگاه زنــگ زدم که
صحبت کنم ،ولی موفق نشــدم .من حاضرم نیمی از طلبم را ببخشم،
ولی جالــب اینجاســت که آنهــا میخواهند شــکایت کنند .متأســفانه
برخی در باشــگاه میخواهند مــن را برابر هواداران قــرار دهند و زمانی
هم که از پرسپولیس جدا شــدم مشابه چنین رفتارهایی وجود داشت تا
مرا برابر هواداران قرار دهند».
خلیــلزاده با اشــاره به شــرایط مالی قــراردادش در ســالهایی که
در پرســپولیس حضور داشــت ،گفت« :من ســه ســال برای پرسپولیس
مجانی بازی کردم و از باشــگاه پرســپولیس میخواهم که قــراردادم را
منتشــر کند تا مردم هم در این زمینه قضاوت کنند .قرارداد سال اول من

یک میلیارد ،ســال دوم یک میلیارد و  ۵۰۰میلیون و ســال سوم دو
میلیارد تومان بود .شــما این مبلــغ را جمع بزنیــد و ببینید چقدر
میشــود .این مبلغ برای ســه ســال چهار و نیم میلیارد میشود و
جالب اینجاست در حالی از پرسپولیس جدا شدم که سه میلیارد
طلب داشــتم .اگر جدایی من غیرقانونی بود چطور سه میلیارد
از این باشگاه طلب داشتم؟»
مدافع سابق پرســپولیس افزود« :اگر من غیرقانونی جدا
شــده بودم پرســپولیس صد بــار از من شــکایت کرده بــود .باز
هم میگویــم که باشــگاه قرارداد مــرا ببیند و همــه میتوانند
در ایــن زمینــه قضاوت کننــد .همــان موقع که در پرســپولیس
بازی میکردم یک بازیکن اندازه ســه ســال من پول گرفــت ،ولی من
حرفی نزدم .همیشــه ســرم در کار خودم بــود و با افتخــار هم پیراهن
پرســپولیس را بر تن کردم .االن هم گفتم که حاضرم نیمی از طلبم را
ببخشم .کدام بازیکن به راحتی این کار را میکند؟ من اینطور صحبت
میکنــم ،ولــی آقایان دنبال شــکایت هســتند .اگــر آنهــا میخواهند
اینگونه اقدام کنند من هم برای گرفتن طلبم اقدام میکنم».

پیوســتن مرتضــی پورعلــی گنجــی
و دانیــال اســماعیلیفر بــه پرســپولیس
و بازگشــت علیرضــا بیرانونــد و ســروش
رفیعــی بــه ایــن تیــم پــس از دو ســال و
انــدی دوریشــان از پیراهــن ســرخ و البتــه
ملحــق شــدن یکــی دو بازیکــن تیــم ملــی
امیــد شــامل محمدمهــدی احمــدی
بــه ایــن باشــگاه پرطرفــدار تهرانــی،
امیدواریهــا را نســبت بــه فصــل آینــده
بیشــتر کــرده امــا بایــد پرســید کــه آیــا ایــن
امیدهــا و نویدهــا بجــا اســت یــا نوعــی
قضــاوت زودهنــگام در ایــن زمینــه
صــورت پذیرفتــه اســت؟
بــا تمدیــد قــرارداد تعــدادی از نفرات
قبلــی پرســپولیس کــه جدیدتریــن آنهــا
ســیامک نعمتــی اســت (کــه دو ســاله بــا
ســرخها بســت) حداقــل  80درصــد از
نفــرات فصــول اخیــر ایــن تیــم ابقــا شــده
و در فصــل بعــدی هــم بــرای قرمزهــا
پــا بــه تــوپ خواهنــد شــد امــا زمزمههــا
پیرامــون احســان پهلــوان و امــکان
کــوچ او بــه تیمــی دیگــر کــه پــول بســیار
بیشــتری را بــه وی میدهــد ،فــراوان اســت
و در مــورد مدافعــان و پیســتونهای
چــپ فصــل گذشــته ایــن تیــم حــس و
دیــدگاه خوبــی نــزد مربیــان پرســپولیس
وجــود نــدارد و احتمــال اینکــه هــم
ســعید آقایــی رفتنــی باشــد و هــم علــی
شــجاعی ،انــدک نیســت .آقایــی بــه واقــع
انتظــارات موجــود از وی را طــی دو فصــل

گذشــته بــرآورده نکــرد امــا شــجاعی
هــرگاه مصــدوم نبــود و مشــکل فیزیکــی
نداشــت ،بــه درد قرمزهــا خــورد و بارهــا
گــره کار آنهــا را بــا ســانترها و پاسهایــش
گشــود و حتــی گلزنــی هــم کــرد .مســأله
پیســتون چــپ تیــم بــه ایــن ســبب
بــرای پرســپولیس حســاس و محتــاج
بررســی مجــدد اســت کــه انتخــاب اول
گلمحمــدی بــرای ایــن پســت کــه همــان
وحیــد امیــری اســت ،بــا وجــود تکنیــک و
میدانگیــری عالــیاش ،آســیبپذیری
باالیــی دارد و در طــول هــر فصــل حداقــل
دو ســه بــار حاشیهنشــین میشــود کــه
آخریــن مــورد آن کــه او را از  5-6هفتــه
پایانــی لیــگ دور نگــه داشــت ،فصــل
گذشــته شــکل گرفــت و کار وی را بــه عمــل
جراحــی کشــاند .آن عارضــه غیبتــی
 5-6ماهــه را بــه امیــری تحمیــل کــرد و
همیــن حــاال هــم احتمــال بســیار کمــی
وجــود دارد کــه وی بــه ســه ،چهــار هفتــه
نخســت لیــگ بعــدی برســد کــه از 20
مــرداد آغــاز میشــود .از دیگــر پیســتون
چــپ قرمزهــا هــم کــه محمدمهــدی
احمــدی اســت ،الاقــل در کوتاهمــدت
آبــی گــرم نمیشــود زیــرا وی همانطــور
کــه پیشتــر آمــد ،بازیکــن تیــم ملــی
امیــد و بــه تبــع آن ،ناپختــه اســت و بــازی
موفقیتآمیــز در تیمهــای بــزرگ بــا
هــواداران فراوانشــان هرگــز بــه آســانی و
بــه ســرعت امکانپذیــر نمیشــود.

توفیقی که حتمی نیست
پرســپولیس میتوانــد خوشــحال
و خوشــبین باشــد کــه بــه لطــف ابقــای
ترابــی ،ســرلک ،عالیشــاه و کامیابینیــا
در ترکیــب ایــن تیــم و رجعــت ســروش
رفیعــی فانتزیبــاز ظاهــراًخــط میانــی بــا
تدبیرتــر و خالقتــری را در فصــل آینــده
در اختیــار خواهــد داشــت و خشــکی و
زمختــیای کــه از مشــخصهها و معایــب
آشــکار خــطهافبــک ایــن تیــم در فصــل
گذشــته بــود ،تــا حــدی رفــع و تکنیــک و
طــراوت جانشــین آن خواهــد شــد امــا
همــه ایــن خوشــبینیها بایــد واقعــاً
تحقــق یابــد و الزمــه آن ،هماهنــگ
شــدن ایــن افــراد بــا یکدیگــر و ثمــر دادن
کار مشترکشــان اســت .ایــن یــک قــوت

قلــب اســت کــه چــون رفیعــی پیشــینه
یــک ســال حضــور موفــق در پرســپولیس
را دارد ،بــه زمــان اندکــی بــرای تطابــق
مجــدد بــا یــاران آشــنایش نیازمنــد اســت
امــا اینهــا همگــی ظواهــر امــر اســت و
فقــط نشــانهها و احتماالتــی اســت کــه
بــه چشــم میخــورد و تــا زمانــی کــ ه
هافبکهــای فــوق حداقــل  10بــازی
رســمی کنــار یکدیگــر آنجــا ندهنــد و
همــه جوانــب همکاریشــان تثبیــت
و مشــخص و بــازده آن در زمیــن جــاری
نشــود ،نمیتــوان و نبایــد بــا اطمینــان از
توفیــق ایــن ترکیــب تــازه و جــواب دادن
خــط میانــی ایــن تیــم ســخن گفــت و ایــن
مســأله را حتمــی شــمرد.

پورعلی گنجی کجای کار است؟
گلمحمــدی اضافــه بــر نامهایــی
کــه آمــد ،رضــا اســدی و محمــد شــریفی
را هــم در خــط میانــی در خدمــت
دارد امــا آنهــا مردودیهــای فصــل
پیشانــد و بســیار دور از ذهــن اســت
کــه مســئول اول کادر فنــی پرســپولیس
هــر دوی آنهــا یــا حداقــل یکــی از آنهــا
را جــواب نگویــد .ابقــای ســیامک
نعمتــی دســتهای یحیــی را بــرای
اینکــه از او در روزهــای نیــاز و شــرایط
اضطــراری در هــر یــک از دو پســت
مدافــع راســت و هافبــک راســت بهــره
گیــرد ،بــاز میگــذارد و دفــاع مرکــزی
هــم شــاید در نــگاه نخســت بــه نظــر

برســد کــه تشــکیل یــک زوج تــازه
بیــن پورعلــی گنجــی و علــی نعمتــی
امکانپذیــر و ایــن ترکیــب ایــدهآل اســت
امــا پورعلــی گنجــی بــر اثــر مصدومیــت
شــدیدش تقریبــاً یــک ســالی اســت
کــه بــازی نکــرده و در نتیجــه مشــخص
نیســت کــه در چــه شــرایطی بــه ســر
میبــرد و کجــای کار اســت و تبدیــل
شــدنش بــه بازیکــن قبــل از مصدومیت
فراینــدی زمانبــر اســت و هماهنــگ
شــدن وی بــا نعمتــی (یــا ابراهیمــی و
فرجــی) در منطقــهای بــس حســاس
همچــون دفــاع مرکــزی از آن هــم
«زمانبر»تــر خواهــد بــود.

اگر مغانلو هم برگردد
نگرانــی عمدهتــر ســرخها ایــن اســت کــه هنــوز بــا همــان مهاجمــان ضعیــف
و ناکارآمــد و سرشــار از خطــای فصــل پیــش یعنــی مهــدی عبــدی ،حامــد پاکــدل و
شــیرزود تمیــروف ســر و کلــه میزننــد و آنهــا بــرای بــر بــاد دادن آرزوهــای هــر تیــم
بزرگــی کفایــت میکننــد و تــا مهاجمــان تــازه و قویتــری جــذب ســرخها
نشــوند ،ایــن تیــم از تقویــت ســایر خطــوط خــود نیــز بهــره الزم را
نخواهــد بــرد.
پــس از منتفــی شــدن اســتخدام ســجاد شــهباززاده و کــوچ
دوبــاره وی بــه تیــم ســابقش (اســتقالل) جــذب شــهریار مغانلــو،
دیگــر مهاجــم شــاخص ســپاهان میتوانــد بخشــی از مشــکالت
تهاجمــی پرســپولیس را حــل کنــد؛ بخصــوص کــه وی ســابقه یــک
فصــل بــازی مؤثــر و موفــق را هــم در ایــن تیــم دارد امــا ایــن کار بــا
مشــکالت مالــی و اداری فراوانــی همــراه اســت و طبعــاً ســپاهان
بعــد از واگــذاری چنــد بازیکــن کلیــدیاش بــه پرســپولیس در
«پیشفصــل» ،اصــ ً
ا مایــل نیســت کــه یکــی دیگــر را هــم بــه
اردوی رقیــب بزرگــش بفرســتد و خودزنیهایــش را کامــل کنــد.

هر اتفاقی امکانپذیر است

بلــه ،بازگشــت «علــی بیــرو» بــه درون دروازه پرســپولیس
قطعــاً بیــان بهتــر را نســبت بــه حاصــل کار بســیار پــر ایــراد
حامــد لــک و احمــد گوهــری در فصــل گذشــته برجــای
خواهــد گذاشــت امــا هــر چیــز دیگــری و هــر خریــد و اقــدام
تــازهای کــه ســرخها در ایــام «پیشفصــل» لیــگ بیســت
و دوم صــورت دادهانــد ،اقداماتــی اســت کــه میتوانــد خــوب
باشــد ولــی تضمینــی بــر ایــن خــوب بــودن وجــود نــدارد .یادمان
باشــد کــه حتــی حامــد لــک هــم بــا وجــود «ســوتی»های
بنیــان بــر بــاد ده خــود در فصــل گذشــته ،در فصــل نخســت
حضــورش در پرســپولیس عالــی عمــل کــرد و خــوردن
فقــط  14گل توســط وی بــود کــه موجــب شــد ایــن تیــم فاتــح
یکطرفــه و قهرمــان مطلــق لیــگ بیســتم شــود و اگــر او ســال
پیــش نیــز همــان نمایشهــا را تکــرار میکــرد ،اصـ ًا نیــازی
پیــش نمیآمــد کــه قرمزهــا بــه جــذب مجــدد بیرانونــد
فکــر و ایــن کار را اجرایــی کننــد .بــه واقــع از امیــدواری روی
کاغــذ تــا موفقیــت در میــدان عمــل و جــواب گرفتــن از
کار و تمریــن در صحنــه مســابقات فاصلــه بســیار اســت و
ســرخها مثــل هــر تیــم دیگــری در ایــن زمینــه روزهــای
ســخت فراوانــی را پیــش رو دارنــد و دنیــا و گســترهای را
کــه هــر چیــزی در آن امکانپذیــر اســت.

