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پرسپولیس

پنجشنبه  13مرداد  1401سال بیست و ششم شماره 7097

از کمپ سرخ

zz

خبر

خیال راحت پرسپولیس از
بابت اسدبیگی

اقرارنامه
نوشته و استعالم
گرفته شده

حســین دوام معــاون حقوقــی
با شــگا ه پر ســپو لیس د ر
مصاحبهای درباره عقد قرارداد
پرســپولیس با ســینا اســدبیگی
و ادعــای باشــگاه ذو بآهــن
مبنــی بــر غیرقا نو نــی بــو د ن
ایــن قــرارداد گفــت :اســدبیگی
قــرارداد ثبــت شــدهای بــا تیــم
ذوبآهــن نداشــته اســت و مــا
بهنوعــی اســتعال مهای الزم را
هــم از ســازمان لیــگ گرفتیــم.
ایــن بازیکــن هــم پیــش از عقد
قــرارداد بــا مــا اقرارنامــهای
جامــع نوشــت و اعــام کــرد
هیــچ قــراردادی بــا ذو بآهــن
نداشــته اســت.
وی در ادامــه درباره اینکه گفته
میشود اســدبیگی قراردادی را
امضا و از طریق واتساپ عکس
آن را بــه باشــگاه ذو بآهــن
ارســال کــرده ،گفــت :ایــن ادعا
را باشــگاه ذوبآهــن دارد ،امــا
چــون قــراردادی ثبــت نشــده
اســت ،نمیشــود به این چیزها
اســتناد کــرد .توافــق واتســاپی
د ر فضــا ی مجــا زی بهد لیــل
خطراتــی کــه ماننــد هــک و ...
در فضــای مجــازی وجــود دارد،
قابــل اســتناد در هیچکــدام از
مراجــع فدراســیون فوتبــال و
ســایر مراجــع قضایــی نیســت.
ادعــای باشــگاه ذوبآهــن هــم
فقــط ر و ی همیــن مو ضــو ع
اســت .هما نطــور کــه گفتــم
اســدبیگی اقرارنامــه نوشــته و
اســتعالمهای الزم نیــز گرفتــه
شــده اســت.

ادعای محمدی و خبر خوش
به بازیکنان

پرداخت  20درصد
قبل از شروع فصل

حــــدود یــــک هفتــــه قبــــل بود
کــــه باشــــگاه پرســــپولیس بعد
از حــــدود دو مــــاه بخشــــی از
مطالبــــات باقیمانده فصل قبل
اعضای تیــــم را پرداخت کرد تا
فقــــط  5درصــــد از طلب فصل
قبــــل باقــــی بمانــــد .همچنیــــن
گفته شــــد  5درصــــد باقیمانده
تا قبل از شــــروع فصــــل جدید
پرداخــــت میشــــود .بــــا ایــــن
حــــال بازیکنــــان پرســــپولیس
معتقدنــــد بــــا توجــــه بــــه اینکه
بیشــــتر از یک ماه اســــت برای
فصــــل جدید تمریــــن میکنند
باید درصــــدی از قرارداد فصل
جدیدشــــان را هــــم بگیرنــــد
کمــــا اینکــــه مجیــــد صــــدری
مدیرعامــــل ســــابق باشــــگاه
پرســــپولیس ســــال گذشــــته
ایــــن کار را انجام داد و  5درصد
پرداختــــی داشــــت.
حــاال اما محمد محمدی معاون
ورزشــی باشــگاه پرسپولیس در
مصاحبــهای گفتــه این باشــگاه
عــاوه بر  5درصــد باقیمانده از
فصــل قبــل  20درصــد از مبلــغ
قــرارداد فصــل جدیــد را هــم به
اعضــای تیــم پرداخــت خواهــد
کــرد کــه بــا توجــه بــه شــرایط
مالی پرســپولیس ادعای بزرگی
اســت.
طبیعتــا ًبــا توجــه بــه بــاال رفتــن
رقــم قــرا رد ا د ا یــن فصــل
بازیکنــان و همچنیــن خریــد
با ز یکنــا ن گرا نقیمــت بــرا ی
پرداخــت  20درصــد مطالبــات
بازیکنــان و مربیــان ،باشــگاه
بــه پــول کالنــی نیــاز دارد که در
روزهای بدون اسپانســر ماندن
و عدم برداشــت از پول بورســی
کار راحتــی نیســت .بــا این حال
اگــر ایــن خبــر درســت باشــد
بــرای بازیکنــان پرســپولیس
بخصــوص نفــرات تــازه وارد
بسیار خوشــحال کننده خواهد
بــود.

برانکو ایوانکوویچ

مهدی رسولپناه

حامد پاکدل

مالیات مانع مجوز حرفهای

صدور قرار منع تعقیب

قطعًا به ذوب نمیرسد

باشگاه پرســپولیس برای گرفتن پروانه حرفهایســازی باید مالیات سرمربی
اســبق خــود را بپــردازد وگرنــه دچــار مشــکل بزرگــی در این خصــوص خواهد
شــد .برانکو از زمان فعالیت در پرســپولیس با مشــکل مالیات روبهرو بوده و
مدیران وقت این باشــگاه نتوانســتند مالیات ســرمربی خود را بپردازند .حاال
کــه بیــش از ســه ســال از جدایــی برانکو از پرســپولیس میگذرد مدیــران این
باشــگاه در تــاش هســتند تــا بتوانند مالیــات این مربی کــروات را بپردازند.

بعد از انتشار ویدیوی صحبتهای عجیب مهدی رسولپناه با هواداران
پرسپولیس حمید مشهدی یکی از ایجنتهای فعال در فوتبال ایران از او
شکایت کرد که این شکایت در نهایت با رأی دادگاه به سود رسولپناه به پایان
را به دادگاه تجدیدنظر
رسید .در پی این موضوع این مدیر برنامه اعتراض خود 
برد که در نهایت دادگاه تجدیدنظر هم با تأیید رأی دادگاه حکم به تبرئه و منع
تعقیب مدیرعامل اسبق پرسپولیس داد تا این پرونده در نهایت مختومه شود.

بــا اینکــه دوبــاره در ورزشــگاه شــهید کاظمــی آفتابــی شــد و همــراه بــا کادر
پزشــکی بــه فیزیوتراپــی ادامه میدهد اما گفته شــده او بــه بازی اول فصل
یعنی دیدار شنبه  22مرداد مقابل ذوبآهن نخواهد رسید .با این حساب
خط حمله یحیی الغرتر هم خواهد شد و فعال ًفقط مهدی عبدی و شیرزود
تمیــروف در دســترس هســتند .به نظر میرســد وحدت هنانــوف هم دیگر
غایــب قطعی بازی با ذوبآهن باشــد.

ذهنیت برنده بودن ،پرسپولیس را به قهرمانی میرساند

پرسپولیس و
استقالل هر دو
مدعی هستند اما
به هر حال باید
چند هفته زمان
بگذرد تا بتوان در
خصوص مدعیان
نظر داد .فصل
قبل پرسپولیس از
داوریها لطمه دید
که نمونهاش دربی
برگشت بود ،نکتهای
که امیدوارم دیگر در
لیگ بیست و دوم
برای پرسپولیس
تکرار نشود .در
هر حال با گذشت
چهار پنج هفته عیار
تیمهای مدعی برای
قهرمانی تقریبًا
مشخص خواهد شد

پنجعلی :یحیی کاربلد است
و میتواند لژیونر شود
امیرمحمد قراگزلو
روزنامه نگار

محمد پنجعلی مدافع و کاپیتان اسبق
پرسپولیس و تیم ملی ،نام بزرگی دارد و
دارای صالحیت برای اظهارنظر در رابطه
با جزئیات فوتبال است.
در رابطه با قرعه پرسپولیس در
هفتههای ابتدایی صحبت میکنید؟

قرعه برای همه تیمها وجود دارد اما
معموال ًزمانی که بازی از تیمهای کوچک
شروع شود و به تیمهای بزرگتر برسد،
قرعه بهتری به نظر میرسد .به همین
دلیل من قرعه ابتدایی را برای سرخپوشان
سخت میدانم هر چند که به نظرم
بازیکنان پرسپولیس و تیمهای مدعی به
سختی عادت دارند چون این ذهنیت را
دارند که تیمها با دو برابر توان مقابل آنها
میجنگند اما گفتم ذهنیت برندهخواهی
پرسپولیس را به سمت و سوی موفقیت
پیش خواهد برد.
در رابطه با دربی هفته دوازدهم
حرف نزدید؟

یحیی مربی است که شرایط دربی را
میداند چون در دربی هم بازی کرده
و هم مربیگری داشته است به همین
دلیل آقایحیی همه فوت و فن دربی را
خوب میداند و در این بازی کم نمیآورد.
سال قبل هم به نظرم در دربی برگشت
حق پرسپولیس برد بود که با بدشانسی
از دست پرسپولیس رفت .در مجموع
یحیی فشار دربی را میداند و به این مسأله
اشراف کامل دارد که چگونه تیمش را از
فشار دربی خارج سازد.
اما یحیی از برگزار نشدن اردوی
خارجی تیمش و جذب نشدن
مهاجم خارجی بهشدت از مدیریت
باشگاه ناراحت است.

به هر حال اردوی پیش فصل موضوعی
است که هر تیمی بهشدت به آن نیاز دارد
به همین دلیل یحیی حق دارد که ناراحت

باشد چون نگران تیمش است .مهاجم
نگرفتن هم میتواند به برنامهریزی یک
مربی برای تیمش لطمه بزند همان طور
که اردو نرفتن میتواند به ضرر یک تیم
مدعی تمام شود.
باشگاه چگونه میتواند در آستانه
شروع لیگ این دو مسأله و کمبود را
برای سرمربیاش جبران کند؟

به هر حال کار سختتر میشود چون
مربی بهدلیل اینکه فرد اول مسئول در
امور فنی است باید پاسخگوی نتایج
تیمش باشد از اینرو برای اردو که دیگر
زمانی وجود ندارد اما باشگاه باید هر چه
زودتر مهاجم خارجی را بیاورد تا با تیم
زودتر آداپته و هماهنگ شود و حداقل
بیشتر از این دیگر باشگاه زمان را در
خصوص جذب مهاجم از دست ندهد.
در رابطه با مدعیان قهرمانی چه
نظری دارید؟

پرسپولیس و استقالل هر دو مدعی
هستند اما به هر حال باید چند هفته
زمان بگذرد تا بتوان در خصوص مدعیان
نظر داد .فصل قبل پرسپولیس از داوریها
لطمه دید که نمونهاش دربی برگشت بود،
نکتهای که امیدوارم دیگر در لیگ بیست
و دوم برای پرسپولیس تکرار نشود .در
هر حال با گذشت چهار پنج هفته عیار
تیمهای مدعی برای قهرمانی تقریبا ً
مشخص خواهد شد.
یحیی به لحاظ دانش روز فوتبال
مقابل مربیان خارجی چند تیم لیگ
برتری کم نمیآورد؟

یحیی به لحا ظ د ا نش فنی جز و
بهترینهاست به همین دلیل اصال ًمقابل
مربیان خارجی کم نخواهد آورد چه بسا
زمانی که ما این همه بازیکن لژیونر داریم
حتما ًمربی لژیونر هم میتوانیم داشته
باشیم که یحیی یکی از آنهاست .مشکل
ما زیرساختهاست ،مربی نیست .ما
مشکل زیرساختمان را حل کنیم مربیان
ما چه در رده باشگاهی و چه در رده ملی

قادر هستند بهترین نتایج را کسب کنند.
اما خود یحیی برای فصل آتی سه
دستیار خارجی آورده!

منبهتصمیمسرمربیپرسپولیساحترام
میگذارم اما معتقدم به دست آوردن
دانش فنی فوتبال امری اکتسابی است که
با کالس رفتن مربیگری و خواندن کتابها
و مسائل فوتبالی میتوان به دانش روز
فوتبال مسلح شد که خدا را شکر ما از
این دست مربیان در کشورمان زیاد داریم.
گویا آقا کریم تصمیم گرفته در
پرسپولیس بماند و به تیم ملی نرود.

به هر حال این موضوع تصمیم شخصی
آقا کریم است اما من معتقدم باید بیشتر
به تیم و یحیی کمک کند چون توانایی
این کار را دارد.
منظورتان کمک در چه سطحی است؟

بهنظرمفردیباشخصیتآقاکریمبخشی
ازچکیدهفوتبالمااست؛فردیکهسالها
بهترین بازیکن ما چه در عرصه ملی و
باشگاهی بوده و سالها با مربیان بزرگی
مانند علی دایی و یحیی و چند مربی بزرگ
دیگر کار کرده است به همین دلیل جدا
از کمک دادن بیشتر به آقا یحیی معتقدم
آقا کریم کمکم باید به فکر سرمربی شدن
و کار بهعنوان نفر اول باشد چون توانایی
این کار را دارد و تجربه گرانبهایی از کار کنار
بزرگانی مانند برانکو و یحیی و علی دایی و
سایر مربیان بزرگ را در کارنامه بازیگری و
مربیگریاش دارند.
آقا کریم در جمع کردن حاشیهها
هم خیلی میتواند به سرمربی
پرسپولیس کمک کند.

دقیقا ًهمینطوراستچونجنسمربیان
ایرانی به گونهای است که بهدلیل شناخت
کامل از فوتبال و شرایط تیمهایمان
در شرایط بحرانی و حاشبهها خیلی
میتوانند کمک کنند و آقا کریم هم دقیقا ً
از چنین خصوصیاتی برخوردار است که
در مشکالت خیلی میتواند به یحیی
کمک کند.
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سوژه

اقدام شایسته درویش در ادامه تعامل با پیشکسوتان
درویش در معیت
محمود خوردبین
با حضور در منزل
بیوک وطنخواه
پیشکسوت نامی
و سرمربی سابق
پرسپولیس که یکی،
دو سالی است با
بیماری سختی مبارزه
میکند ،با ایشان
دیدار کردند و جویای
احوال و مسائل
پزشکی وی شدند

مدیر عامل پرسپولیس جویای حال آقا بیوک شد
رضــا درویــش در طــول هفــت ،هشــت
ماهــی که مدیرعامل پرســپولیس بوده
نشــان داده دوســت دارد ارتبــاط قوی و
خوبــی با پیشکســوتان باشــگاه داشــته
باشــد .درویــش مثــل برخــی مدیــران
عامــل دیگــر ایــن مســأله را نه در شــعار
بلکــه در واقعیــت ثابت کــرده و با وجود
مشــغله فــراوان در ایــن مــورد خــوب
عمل کرده اســت چرا که قلبا ًبه بزرگان
باشــگاه عالقــه دارد و میدانــد ایشــان
چــه ســرمایههایی بــوده و هســتند.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در ادامه
تعامــل و ارتباطــش بــا پیشکســوتان،
دیــروز همــراه بــا مشــاورش ســراغ یکی
از مفاخر باشــگاه شاهین و پرسپولیس
رفــت .درویــش در معیــت محمــود
خوردبیــن بــا حضــور در منــزل بیــوک

وطنخواه پیشکســوت نامی و ســرمربی
ســابق پرســپولیس کــه یکی ،دو ســالی
اســت با بیماری سختی مبارزه میکند،
با ایشــان دیدار کردند و جویای احوال و
مســائل پزشــکی وی شــدند.
مد یرعا مــل پرســپو لیس همچنیــن
جویــای مســائل پزشــکی پیشکســوت
پرســپولیس شــد و مقــرر گردیــد در
ایــن ارتبــاط پیگیریهــای الزم صــورت
بگیرد .در جریان این مالقات ،حاضران
خاطرات گذشــته را نیــز مرور کردند و از
بــزرگان پرســپولیس یــاد شــد.
درویش ،پیشکســوتان باســابقه و نامی
پرســپولیس از جملــه بیــوک وطنخواه و
محمــود خوردبیــن را ذخائــر ارزشــمند
پرســپولیس و مایــه فخــر و مباهــات
فوتبــال ایــران دانســت و گفــت« :در آن

زمــان کــه بزرگانی چــون آقــای وطنخواه
فوتبــال بــازی میکردنــد ،بیشــترین
تفریح و سرگرمی جمعیت ایران ،همین
فوتبال و ورزش بود .مردم و هواداران با
پیروزیهای همین قهرمانان ،دلخوش
بودند .آقای وطنخواه و همدورهایهای
ایشان خاطرات خوشی را برای هواداران
پرســپولیس و در کل بــرای مــردم ایــران
رقــم زدنــد ».در جریــان ایــن دیــدار از
محمــود خوردبیــن بهعنــوان فــردی کــه
هیــچگاه به تیم دیگری نرفت ،بهعنوان
یکی از شناســنامههای پرسپولیس یاد
شد .خوردبین گفت« :بیش از  ۵۰سال
تحت عناوین و مسئولیتهای مختلف
در خدمــت پرســپولیس بــودم و افتخار
شــاگردی آقــا بیــوک وطنخــواه را نیــز
داشــتهام کــه ســرمربی مــن بودهاند».

