پنجشنبه

پرسپولیس

 3آذر  1401سال بیست و ششم شماره 7183

3

از کمپ سرخ

z

خبر

شکایت
پرسپولیس از
رسولپناه

احمد گوهری

یحیی گلمحمدی

علیرضا محمد

جریمه صوری بود؟

در رؤیای دربی دوباره

طارمی فراتر از آسیا

بعد از چند روز گمانهزنی و در حالی که باشــگاه پرســپولیس موضع رســمی
خود را در خصوص رأی کمیته انضباطی برای ســرمربی و مربی خود اعالم
نکرد در برخی از رســانهها صحبت از جریمه  15درصدی گلمحمدی و 20
درصدی باقری به میان آمد .این در حالی اســت که شــایعهای در این میان
بــه راه افتــاده که باشــگاه پرســپولیس قصــد اعمال این جرایــم را ندارد و به
نظر میرســد این آرا به صورت صوری صادر شــده اســت!

گلر دوم پرسپولیس که این روزها در غیاب بیرانوند با سه گلر جوان تمرین
میکرد فصل قبل در دربی فیکس بود و حتما ًدوست دارد در این بازی بزرگ
هم حاضر باشد .بعد از مصدومیت شدید بیرانوند و در فاصلهای که  25روز
تا آن مسابقه فاصله داریم شانس گوهری برای حضور در این بازی بزرگ
زنده شده آنهم در شرایطی که او در یازده هفته گذشته نیمکتنشین
بوده اما اگر گارد بیرو تأیید شود در لیگ هم از آن استفاده خواهد کرد.

مدافع راست سابق سرخها ضمن تمجید از عملکرد خوب طارمی مقابل انگلیس
گفت :او جزو معدود بازیکنان ایران مقابل انگلیس بود که نشان داد تواناییهای
فنیاش فراتر از آسیا است و تنها بازیکنی بود که توانست در حد و اندازههای
خود در ترکیب ملی حضور پیدا کند؛ ضمن اینکه باید بگویم نمایش فوقالعاده
انگلیس در بازی اول هم نشان داد که این تیم را میتوان یکی از تیمهای
اصلی و بختهای مسلم برای قهرمانی در جام جهانی  ۲۰۲۲قطر معرفی کرد.

بعــد از شــکایت مهــدی رســولپناه
از باشــگاه پرســپولیس بابــت
دریافــت طلــب  180هــزار دالری
و بســته شــدن حســاب بانکــی
سرخپوشــان ،باشگاه پرسپولیس
بــه رأی صــادر شــده اعتــراض کــرد
کــه ایــن اعتــراض سرخپوشــان از
ســوی احــکام قضایــی رد شــده
اســت .پــس از ایــن اتفــاق؛ باشــگاه
پرســپولیس بــا ارائــه دادخواســتی
جدیــد مدعــی شــده اســت نامــه
رســولپناه از هیــأت مدیــره وقــت
ایــن باشــگاه مبنــی بــر طلــب 180
هــزار دالری فاقــد اعتبــار قانونــی
اســت و اصــا ً مصوبــه رســمی
هیــأت مدیــره وقــت محســوب
نمیشــود .ادعایــی کــه در احــکام
قضایــی بــه ثبــت رســیده و بــزودی
جلســه رســیدگی بــه ایــن پرونــده
نیــز برگــزار خواهــد شــد.

حساب باشگاه
باز شد

اعتصاب موقتًا تمام شد ،عالیشاه و کمال در برزخ

جریمه کاپیتانها
حاشیه جدید برای پرسپولیس
z

گزارش یک

ظاهرا ً اعتصاب در پرسپولیس تمام
شده و همه چیز به روال عادی برگشته
اما به نظر میرسد هنوز مسائلی در
تیم حل نشده و بحران به اشکال
مختلف مثل رویارویی بزرگان تیم با
باشگاه میتواند ادامه پیدا کند .عصر
سهشنبه وقتی کامیابینیا از در جلسه
باشگاه پرسپولیس بیرون آمد ،اعالم
کرد مشکالت حل شده و سوءتفاهم به
وجود آمده بین بازیکنان و مدیران باشگاه
برطرف شده است اما حاال خبر از جریمه
کاپیتانهای تیم به گوش میرسد .دیروز
رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس در
گزارشی از جلسه بازیکنان در باشگاه
و اتفاقات روز سهشنبه نوشت« :امید
عالیشاه و کمال کامیابینیا که با توجه
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به مسائل جاری در تمرینات سرخپوشان
ایران ،برای ادای توضیحات به کمیته
انضباطی دعوت شده بودند ،روز گذشته
در جلسه انضباطی شرکت کردند .آنها
درباره مسائل و مواردی که مطرح شد،
توضیحاتی را ارائه کردند و مقرر شد
کمیته انضباطی پس از بررسی موارد و
مستندات رأی خود را اعالم کند.
در این ارتباط دو بازیکن با سابقه تیم
نیز برای این که مجددا ً در تمرینات
تیم حضور یابند ،منتظر اعالم رأی این
کمیته هستند.
روز گذشته در پایان جلسه کمیته
ا نضبا طی  ،کا پیتا نها ی تیم همرا ه
تعدادی از همبازیان خود با حضور در
دفتر مدیرعامل با رضا درویش نیز دیدار و
توگو داشتند .در جریان این مالقات،
گف 
طرفین صحبتهای خود را مطرح کردند.
رضا درویش نیز اشاره داشت؛ باشگاه با
وجود مشکالت ریز و درشت ،تالش کرده

است برای به روز نگهداشتن پرداختها،
منابع مالی را تأمین کند و در این مسیر
گام برداشته است .وی همچنین تأکید
کرد؛ با توجه به تعهدی که نسبت به
هواداران وجود دارد باید از هر اقدامی
که پرسپولیس را از مسیر موفقیت و
قهرمانی دور سازد ،پرهیز کرد.
گفتنی است ،در این جلسه درباره
جریمه پنج درصدی مربوط به فصل
گذشته نیز صحبت شد که مدیرعامل
باشگاه خاطرنشان کرد همانطور که
پیش از این قول داده بود برای رفع
این جریمه با توجه به عملکرد تیم ،در
تالش است و موضوع در حال پیگیری
است و در صورت تأمین اعتبار پرداخت
خواهد شد.
باشگاه میگوید امسال  30درصد
قراردادها و پاداش بردها پرداخت شده
در حالی که فصل قبل در چنین روزهایی
 20درصد پرداخت شده و پاداش بردهای

متوالی تیم هم پرداخت نشده بود و
سرخها طی دو ،سه فصل گذشته عمدتا ً

پاداش  7-8برد را طلب داشتند اما اکنون
فقط پاداش برد یک بازی را طلب دارند.
بازیکنان هم میگویند سه فصل است
جریمه میشوند و حتی در فصولی که تیم
قهرمان شد هم  5تا  10درصد قراردادها
کسر شد و باشگاه که قول لغو جرایم را
داده چرا مطالبات  ۸درصدی فصل قبل
پرداخت نمیشود .عالوه بر این گویا بر
سر پرداخت نشدن برخی پاداشهای
فصل قبل از جمله پاداش  ۴۰میلیونی
برد مقابل سپاهان هم اختالف نظرهایی
ایجاد شده و بازیکنان میگویند این رقم
هم از ما کسر شده است.
در واکنش به این گالیهها هم درویش
گفته وقتی پرداختیها بهتر و منظمتر
از قبل بوده نباید دو جلسه از تمرینات
مختل میشد .هر چه که هست اینطور
به نظر میرسد که احتماال ًدرویش فعال ً

گزارش

تیم ملی سفید میپوشد اما تم سرخ بیشتر میشود

پرسپولیسیهای سابق مقابل ولز
ترکیــب تیــم ملــی مقابــل انگلیــس تــا حــدودی
عجیــب و غریــب بــود و بســیاری از اهالــی
فوتبــال بــر ایــن باورنــد که تغییرات ایجاد شــده
علــت اصلــی شکســت ســنگین در تورنمنــت
قطــر بــه حســاب میآیــد .بــا در نظــر گرفتــن
نتیجــه بــازی و کیفیتــی کــه برخــی بازیکنــان از
خــود ارائــه دادنــد احتمــال تغییــرات کلــی در
ترکیــب بــازی بــا ولــز بســیار زیــاد اســت و شــاید
بیشــتر از  50درصــد ترکیــب تغییــر کنــد.
ایــن تغییــرات امــا از یــک منظــر میتوانــد
مــورد بررســی قــرار بگیــرد .بــرای هــواداران
پرســپولیس مدتهــا ایــن ســؤال مطــرح بــود
کــه از بیــن پرسپولیســیهای تیــم ملــی چنــد
نفــر در ترکیــب اصلــی قــرار خواهنــد گرفــت .از
یکــی ،دو روز قبــل از بــازی انگلیــس اینطــور
بــه نظــر میرســید کــه غیــر از بیرانونــد و امیــری
کــه قطعــا ًدر ترکیــب تیــم ملــی خواهنــد بــود،

پورعلــی گنجــی هــم مثــل جــام جهانــی قبلــی
کنــار مجیــد حســینی در قلــب دفــاع خواهــد
ایســتاد.
بــا اعــام ترکیــب تیــم ملــی همــه متعجــب
شــدند و البتــه مشــخص شــد فقــط دو
پرسپولیســی در ارنــج اصلــی حاضرنــد و
خبــری از وحیــد امیــری نیســت .غیــر از بیــرو و
پورعلــی گنجــی البته صــادق محرمی ،نوراللهی
و طارمــی بهعنــوان پرسپولیســیهای ســابق
در ارنــج اصلــی حضــور داشــتند امــا بــه نســبت
دوران اســکوچیچ حضــور قرمزهــای ســابق و
فعلــی در تیــم کمتــر شــده بــود .حضــور روزبــه
چشــمی ،علــی کریمــی ،مجیــد حســینی و
البتــه ورود سیدحســین حســینی بــه ترکیــب
در دقیقــه  8تــا حــدودی موازنــه اســتقالل
و پرســپولیس را در ترکیــب برقــرار کــرد امــا
شــاید در بــازی بــا ولــز دوبــاره شــرایط بــه ســود

ســرخها باشــد و پرسپولیسـیهای بیشــتری را
در ترکیــب ببینیــم.
در شــرایطی کــه بیرانونــد بــه احتمــال زیــاد قادر
بــه بــازی نیســت ،گفتــه میشــود شــاید امیــر
عابــدزاده در ترکیــب قــرار بگیــرد .صحبــت از
حضور کنعانیزادگان حتی شجاع خلیلیزاده
هــم در ترکیــب هســت .در عیــن حــال احتمــال
بــازی کــردن رامیــن رضاییــان در دفــاع راســت و
بازگشــت وحیــد امیــری بــه ارنــج اصلــی شــنیده
میشــود.
بــا توجــه بــه احتمــال همزمــان حضــور ایــن
نفــرات ممکــن اســت تــا  8نفــر ترکیــب اصلــی
بــازی بــا ولــز پرســپولیسهای فعلــی و ســابق
باشــند کــه میتوانــد بــرای هــواداران ســرخ
نکتــه قابــل توجهــی باشــد بخصــوص اگــر تیــم
ملــی بتوانــد بــا ایــن ترکیــب برنــده از زمیــن
بیــرون بیایــد.

با قول و وعده بخشش آن جریمه 5
درصدی ،بازیکنان را روانه تمرین کرده
اما مشخص نیست ماجرا با خوبی و
خوشی ختم به خیر شود .رسانه باشگاه
اعالم کرده کمال و عالیشاه منتظر رأی
کمیته انضباطی هستند اما گفته شده
احتماال ً این دو کاپیتان تیم بعد از یک
جلسه غیبت از امروز در تمرین شرکت
میکنند .موضوع اصلی اما اینجاست
که چرا این دو بازیکن باید جریمه شوند
آن هم در حالی که به نمایندگی از بقیه
بازیکنان فصل قبل و با هماهنگی بقیه
تمرین نکردهاند؟
مطمئنا ً هر جریمهای که برای کمال
و امید در نظر گرفته شود ،میتواند
داستان تازهای را به وجود بیاورد و آن
وقت است که باشگاه وارد فاز تازهای
از بحران خواهد شد و البته این وسط
تیم پرسپولیس در فاصله کمتر از چهار
هفته مانده به دربی ضرر خواهد کرد.

هر چه که هست
اینطور به نظر
میرسد که احتماًال
درویش فعًال با قول
و وعده بخشش آن
جریمه  5درصدی،
بازیکنان را روانه
تمرین کرده اما
مشخص نیست
ماجرا با خوبی و
خوشی ختم به خیر
شود .رسانه باشگاه
اعالم کرده کمال و
عالیشاه منتظر رأی
کمیته انضباطی
هستند اما گفته
شده احتماًال این
دو کاپیتان تیم بعد
از یک جلسه غیبت
از امروز در تمرین
شرکت میکنند

بــه گفتــه یکــی از مدیــران باشــگاه
پرســپولیس؛ بــا حکــم قضایــی
مبلغــی معــادل طلــب مهــدی
رســولپناه تــا صــدور رأی نهایــی
در حســاب باشــگاه پرســپولیس
توقیــف شــده اســت و بــه جــز
ایــن مبلــغ ،باشــگاه پرســپولیس
میتواند از حســاب خود اســتفاده
کنــد و مشــکل مســدود بــودن کلی
حســاب سرخپوشــان حــل شــده
اســت .همچنیــن پرسپولیس ـیها
بــا پیگیر یهــای انجــام شــده
توانســتند مســدود بــودن حســاب
ایــن باشــگاه بــه خاطــر رأی 27
میلیــاردی صــادر شــده بــه ســود
نماینده سابق شرکت آ لاشپورت
را هــم برطــرف کننــد تــا فعــا ًاز ایــن
بابــت مشــکلی نداشــته باشــند.
باشــگاه پرســپولیس همچنــان
پیگیــر رســیدگی مجــدد بــه ایــن
پرونــده اســت.

تدارکاتی با فوالد

رســانه رسمی باشگاه پرسپولیس
اعــام کــرد سرخپوشــان ایــران
در دومیــن بــازی تدارکاتــی خــود
در تعطیــات مســابقات لیــگ
برتــر و پیــش از آغــاز مجــدد ایــن
رقابتهــا ،روز یکشــنبه هفتــه
آینــده در دیــداری دوســتانه بــه
مصــاف تیــم فــوالد خوزســتان
میرونــد .ســاعت برگــزاری و مکان
ایــن دیــدار ،متعاقبــا ًاعــام خواهــد
شــد .

سالن و زمین
با بقیه نفرات

بــه غیــر از امیــد عالیشــاه و کمــال
کامیابینیــا ،بقیــه بازیکنــان فصــل
قبل مثل ســیامک نعمتی ،فرشــاد
فرجــی ،علــی نعمتی و ...در تمرین
دیــروز پرســپولیس حاضــر شــدند.
سرخپوشــان تمریــن دیــروز را در
سالن بدنسازی و زمین چمن ،زیر
نظــر کادر فنــی برگزار کردند .پیش
از آغــاز تمریــن ،یحیی گلمحمدی
دقایقــی بــا بازیکنــان در خصــوص
شــرا یط تیــم و تمر ینــا ت بــه
صحبــت پرداخــت.
بازیکنان ابتدا در سالن بدنسازی
حضــور یافتنــد و زیــر نظــر مربــی
بدنســاز تیــم بــا گــرم کــردن بدنهــا
و زدن وزنــه ،برنامههــای تمریــن
دیــروز را آغــاز کردنــد .ســپس وارد
زمیــن چمــن شــدند و بــا دوهــای
ســرعتی و قدرتــی و همچنیــن
برنامههــای بدنســازی بــه کار خــود
پایــان دادنــد.
بازیکنانــی کــه روز سهشــنبه در
بازی دوســتانه حضور یافته بودند
نیــز ریــکاوری کردند .تمرین دیروز
یــک ســاعت بــه طــول انجامیــد
و سرخپوشــان بعــد از تمریــن،
بدنهــا را ســرد و راهــی رختکــن
شــدند.

