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علی دایی:

یادداشت

اگر طاهری به مدیریت بازنگردد

علــی اکبــر طاهــری بعد از
استعفای خود از سمت مدیرعاملی
پرســپولیس راهی کربال شد .به
گزارش «ورزش سه» ،مدیرعامل
سه فصل اخیر سرخپوشان که در
این مدت به یمــن موفقیتهای
فنی تیم شرایط پرافتخاری را به
خود اختصاص داده اســت ،بنا بر
آنچه که عدم همکاری از ســوی برخی عنوان کرده ،در اتفاقی عجیب با استعفا
از ســمت خود راهی کربال شد .هرچند در این ارتباط گفته میشود قانون منع
به کارگیری افراد بازنشســته نیز در این تصمیم علی اکبر طاهری نقش داشته،
اما او در گفتگوهای دوســتانه از نقش برخیها که به دنبال کارشکنی در مسیر
اهداف اقتصادی او بودند صحبت کرده اســت .در سمت مقابل اما وزارت ورزش
و جوانان ضمن رد این ادعا مدعی اســت که تمام تعامالت الزم برای رسیدن به
موفقیت در طول مدت اخیر با مدیران و مســئوالن پرســپولیس صورت گرفته
است .مسعود سلطانی فر ،وزیر ورزش و جوانان نیز طی مدت اخیر بارها با اعالم
رضایت خود از وضعیت مدیریت باشگاه پرسپولیس ،حمایت خود را از علی اکبر
طاهری اعالم کرده بود .در این رابطه اما همه منتظر بازگشت علی اکبر طاهری
از سفر کربال هســتند .طاهری اما طبق ادعای نزدیکان به این باشگاه در حالی
از کربال به تهران بازخواهد گشــت که بعد از آن سفر به مشهد مقدس و زیارت
حرم مطهر امام رضا (ع) را در دستور کار قرار داده است .منابع نزدیک به وزارت
ورزش و جوانان از تمایل وزیر به ادامه همکاری با علی اکبر طاهری علیرغم قانون
موجود در خصوص منع بکارگیری بازنشستگان است و قرار است در جلسهای با
مدیرعامل این باشگاه راههای ادامه همکاری مجدد را بررسی کنند .اما در صورتی
که علیاکبر طاهری راضی به ادامه همکاری با پرسپولیس در سمت مدیرعاملی
نشــود ،وزارت ورزش قصد دارد دست به تغییراتی در راس مدیریت این باشگاه
نزد و با همان ترکیب قبلی و بدون طاهری امور باشــگاه را در اختیار حمید رضا
گرشاسبی با عنوان سرپرست موقت قرار دهد .شرایط ویژهی این باشگاه و البته
آشنایی کامل نفرات فعلی به شرایط آن در کنار اینکه وزارت به دنبال این است تا
از ایجاد حاشیه و تنش در مورد انتخاب جدید ،خودداری کند.
در مورد موضوع مربوط به اسپانســر سابق نیز منابع نزدیک به وزارت ورزش
خبر از جلسه مشترک بین شیرازی و مسئوالن پرسپولیس برای دریافت مطالبات
سرخپوشان میدهند .مسالهای که باعث خواهد شد با واریز هشت میلیاردی به
حســاب باشگاه نه تنها خطرات مربوط به حکم مهدی طارمی و جریمه مالی در
نظر گرفته شده دور شــود که اعتراض خاموش بازیکنان در مورد مطالباتشان
نیز برطرف شــود .در نهایت وزارت ورزش تمام مسائل مربوط به ادامه همکاری
علی اکبر طاهری و یا تصمیم قطعی او برای پایان کار در مدیریت این باشگاه را
سنجیده و تنها منتظر بازگشت او به تهران و برگزاری جلسه با اوست.
اخبار کوتاه

تاج برای مبارزه با فساد در فوتبال قول همکاری داد

ســرمربی تیم فوتبال ســایپا با بیان اینکه نباید در بحث
فساد در فوتبال سیاه نمایی صورت بگیرد ،گفت :فدراسیون
فوتبال قول همکاری برای مبارزه با فساد را داد.
به گزارش مهر ،نشست مشترک مهدی تاج و علی دایی
صبح امروز برگزار شد که اعضا در این جلسه به بررسی بحث
فســاد پرداخته و معتقد بودند باید کار کارشناســی در این
زمینه صورت بگیرد تا این معضل از جامعه فوتبال ریشه کن
شود .علی دایی ،پیشکسوت و کاپیتان سابق تیم ملی فوتبال
ضمن تسلیت به جامعه ایران به خاطر درگذشت تعدادی از
هموطنان عزیزمان در غرب کشــور در حاشیه جلسه خود با
مهدی تاج ،رئیس فدراســیون فوتبال گفت :باید کمپینی را
درست کرد تا جامعه فوتبال ،فدراسیون فوتبال و همه آحاد
ورزش کشور با یاری رساند به این عزیزان ،شرایط مناسب را
فراهم کنند .در واقع انتظار ما این است که به آسیب دیدگان
این زلزله همدری کنیم و هر آنچه که در توانمان اســت ،از
آنها دریغ نکنیم.
کاپیتان ســابق تیم ملــی فوتبال درباره بحث فســاد و
موضوعاتی که اخیرا در این خصوص مطرح شده است ،گفت:
انتظار ما این است که به بحث فساد به صورت جدی برخورد
شود و با کار کارشناســی و اجرای برنامه های مختلف ،این
معضل ریشــه کن شود .فساد در جامعه وجود دارد و فوتبال

نیز از این قاعده مســتثنی نیست .بر همین اساس معتقدم
نباید بیش از حد بحث فســاد در فوتبال را برجســته کرد و
با سیاه نمایی شــرایطی فراهم شود که این رشته پرطرفدار

رکورد قلعهنویی با حذف نفت در آسیا

آخریــن خبرها از حضور ذوبآهن به جای نفت تهران در
لیگ قهرمانان آســیا خبر میدهــد .اتفاقی که بیش از همه
برای امیرقلعهنویی خبر خوبی است .به گزارش وبسایت نود،
سرمربی سابق استقالل که همیشه در کورس اخبار و اتفاقات
بود مدتی است دور از حاشیه و هیاهو زندگی میکند .اتفاقی

که چندان به آن عادت ندارد .او در این فصل هنوز نتوانسته از
ذوبآهن یک مدعی قهرمانی بسازد و با فراز و نشیب زیادی
که در نتیجهگیری داشته تا اینجای فصل جایگاهی بهتر از
رده هفتم بدســت نیاورده است .حاال حضور در آسیا آن هم
بدون هیچ زحمت و دردســری میتواند یک فرصت طالیی
برای قلعهنویی باشد .کسی که خاطرات تلخ و شیرین از آسیا
دارد.
ذوبآهن چهارمین تیمی است که قلعهنویی با آن حضور
در آســیا را تجربه میکند .استقالل ،سپاهان و تراکتورسازی
ســه تیم قبلی قلعهنویی در اســتقالل بودهاند .اولین تجربه
او با استقالل بود و شــاید بتوان گفت تلخترین تجربه .سال
 ۲۰۰۹استقالل در مرحله گروهی تنها چهار امتیاز به دست

قدوس در فهرست  203نفره گلزنان فوتبال ملی
گلی که ســامان قدوس برای تیم
ملی برابر پاناما زد نــام او را به عنوان
گلزن شماره  203در تاریخ فوتبال ملی
ثبت کرد .به گزارش «ورزش سه» ،در
تاریخ فوتبال ملی ما  77نفر تنها یک
گل بــرای تیم ملی زده اند و  126نفر
بیش از یک گل زده اند ،این بدان معنا
است که با زدن یک گل دیگر سامان قدوس نام خود را وارد فهرست باالتری کرده
و جزو  127مرد باالی 2گل فوتبال ملی مطرح خواهد ســاخت .در تاریخ فوتبال
ملی ما  203نفر گل زده اند که در این میان  126نفر حداقل  2گل 97 ،نفر حداقل
 3گل 77 ،نفــر حداقل  4گل 63 ،نفر باالی  5گل 53 ،نفر باالی شــش گل به
ثمر رسانده اند .اولین گل فوتبال ملی ما را مسعود برومند زده است ،غفور جهانی،
محمد نصرتی ،خداداد عزیزی ،رضا قوچان نژاد ،ســردار آزمون و طارمی گلهای
صعود به جامجهانی را برای ما زده اند ،در جام جهانی ،دانایی فرد ،روشن ،استیلی،
مهدوی کیا ،گل محمدی ،بختیــاری زاده و قوچان نژاد گل زده اند ،در المپیک
برایمان کرم نیرلو ،مجیدحلوایی ،غالمحسین مظلومی ،روشن ،پروین و قلیچ خانی
گلزنی کرده اند و ضربات بهزادی ،قلیچ خانی ،جباری ،کالنی ،پروین و ...ایران را در
میدانهای آسیایی قهرمان کرده است.

عجایب فهرست طلبکاران باشگاه تراکتورسازى
کلیه باشــگاههاى حاضر در لیگ
قهرمانان باشــگاههاى آســیا ملزم به
دریافت مجوز حرفه اى هســتند ،اما
در فصل جارى این مجوز با ســخت
گیرىهاى بیشترى نسبت به گذشته
صادر شــد .به گزارش «ورزشسه»،
یکــى از مراحــل دشــوار دریافــت
مجوز در این فصل تســویه حساب با کلیه اشخاصى بود که حکم قطعى کمیته
انضباطى را در اختیار داشتند .بر همین اساس باشگاههاى استقالل ،پرسپولیس و
تراکتورسازى نسبت به تسویه حساب با کلیه طلبکاران خود اقدام کردند .بررسى
فهرســت اسامیطلبکاران این باشــگاهها نکات جالب توجهى و عجیبى را نشان
میدهد خصوصا اســامیطلبکاران تراکتورسازى! به طور مثال یکى از طلبکاران
این باشــگاه که بعد از دریافت نقدى طلب خودش اعــام رضایت کرده یکى از
مدیران عامل سابق این باشــگاه است! در واقع مدیرعامل مورد نظر حق الزحمه
دوران فعالیت خودش را با شکایت به کمیته انضباطى از مدیرعامل فعلى دریافت
کرده که این مورد در فهرست طلبکاران استقالل و پرسپولیس دیده نشده است!
نام پائولو رودریگز مدیربرنامههاى پرتغالى تونى اولیویرا هم در فهرست طلبکاران
تراکتورســازى دیده مىشــد .این باشــگاه طبق حکم کمیته انضباطى ملزم به
پرداخت  ٥٥هزار دالر (حدود ٢٣٠میلیون تومان) به مدیربرنامههاى تونى شــده
بود .در لیست طلبکاران تراکتورسازى همچنین نام بسیارى از بازیکنان و مربیان
ســابق این باشگاه از جمله جالل بشرزاد ،امیرحسین مهرآزما ،مجتبى حقى پور،
آلو ترائوره رسول خطیبى ،علیرضا جلیلى ،یونس باهنر ،محمد عبادزاده ،مجتبى
ترشیز و ایمان عالمیهم دیده میشد که با شکایت به کمیته انضباطى مطالبات
خودشان را از این باشگاه دریافت کردند.

انتظار ندارم در جام جهانی حضور داشته باشم
کریم بنزما ،مهاجــم رئال مادرید
مدعی شــد که انتظار نــدارد دیدیه
دشــان او را برای جام جهانی به تیم
ملی فرانســه دعوت کند .به گزارش
«ورزش سه» ،پس از متهم شدن بنزما
به اخاذی از هم تیمی اش در تیم ملی
فرانســه ،در ســال  ،۲۰۱۵او دیگر به
جمع آبیها دعوت نشد .دشــان هیچگاه علت این موضوع را فاش نساخت؛ ولی
بنزما مدعی شد که انتظار ندارد در جام جهانی حضور داشته باشد.
او گفت« :ممکن اســت قضیه همان اخاذی باشد .بعضیها چیزهایی در این
ی که خارج از فوتبال است باید خارج از آن بماند .همه
رابطه میگویند؛ ولی چیز 
درگیر شده ایم و فوتبال را فراموش کردهایم .دو سال است که برای فرانسه بازی
نمیکنم .من مشــکلی با مربی ندارم؛ ولی تا وقتی او حضور دارد ،من شانســی
نخواهم نداشــت .موضوع این نیست که دعوت میشــوم یا نه .قبل از یورو با او
صحبت کردم و هیچ توضیحی در این رابطه نداشت .من برای دشان احترام زیادی
قائلم ،او هم به من احترام زیادی گذاشت؛ ولی ناگهان به من پشت کرد .برای من
حضور در جام جهانی معنی ویژهای دارد .البته که دوست دارم حضور داشته باشم.
من عاشق فوتبالم .من مشکلی با کسی در تیم ملی فرانسه ندارم.

مظلوم واقع شود .ســرمربی تیم فوتبال سایپا در ادامه بیان
کرد :فدراسیون فوتبال در راســتای بررسی ورفع معضالت
فســاد در فوتبال ،قول هر گونه همکاری را داد تا با استفاده

از داشته های خود و همکاری با کمیته اخالق ،پلیس امنیت
و دســتگاههای نظارتی بتواند در رفع این مسئله بکوشد .در
واقع این موضوع نیاز به کار کارشناســی ،تحقیقی و برنامه
ریزی دقیق و زیربنایی دارد که باید ساختارش شکل بگیرد و
باشگاه ها در کنار هیاتهای فوتبال استانهای سراسر کشوردر
این زمینه فعالیتهای گستردهای را انجام دهند .اگر حمایت و
همدلی جامعه فوتبال در این بخش وجود داشته باشد بدون
شک میتوان شاهد نتایج موثری در رفع این معضل بود.
وی ادامه داد :تاج از پیشــنهاد جلســه با کلیه دســت
اندرکاران و پیشکســوتان فوتبال اســتقبال و اعالم کرد که
با اعضای کمیته های اخالق و انضباطی و همچنین دستگاه
های نظارتی ،جلســه ای در این خصوص برگزار خواهد کرد.
او از اظهار نظرات گفته شده به هیچ وجه ناراحت نبوده و این
مطالب را موجب رشد و شکوفایی فوتبال میداند.
سرمربی تیم سایپا در پایان در خصوص روند آماده سازی
تیم ملی فوتبال جهت حضور در رقابتهای جام جهانی ۲۰۱۸
روســیه گفت :امیدوارم شرایط برای ملی پوشان به گونه ای
فراهم شــود کــه بتوانند با برگزاری تمرینــات و دیدارهای
تدارکاتی ،آمادگی الزم را کسب کنند .برای تیم ملی فوتبال
ایــران در میادین پیــش رو و بازیهای جــام جهانی آرزوی
موفقیت دارم.

آورد و حذف شــد .ســال دوم هم هنــوز او دانش الزم برای
حضور در آســیا را کسب نکرده بود .این بار سپاهان بود که با
قلعهنویی در مرحله گروهی حذف شد .سال بعد اما او توانست
با ســپاهان نتایج بســیار خوبی بگیرد و تا یک چهارم نهایی
باال آمد .فصل بعد هم با اســتقالل به نیمهنهایی آمد تا همه
به این نتیجه برســند که حاال امیرقلعهنویی نه تنها فقط یک
مربی موفق داخلی است که در بازیهای آسیایی هم میشود
روی او حســاب کرد .نتیجهای که البته فصل بعد خیلی زود
به بنبســت رســید و قلعهنویی باز هم در مرحله گروهی با
استقالل حذف شد.
قلعهنویی در تبریز هم دســت بــه کار بزرگی زد .صعود
بــا تراکتورســازی از مرحله گروهی و حــذف در یک بازی

دراماتیــک .آنها در گروهی که الهــال و تیمهای قدرتمند
حضور داشــتند صدرنشین شدند در مرحله بعد اما با نتیجه
 ۴بر یک به النصر باختند اما در بازی برگشــت توانســتند با
نتیجه سه بر یک این شکست را جبران کنند .بردی که البته
نتوانست تراکتورسازی را به مرحله بعد برساند.
حــاال ذوبآهن در روزهایــی که قلعهنویــی از روزهای
افتخارآفرینــی فاصله گرفته فرصتی اســت برای بازگشــت
به صدر اخبــار و توجهات .تقویت ذوب آهن برای آســیا به
رونــد نتیجهگیری این تیم در لیگ برتــر هم کمک خواهد
کــرد و یک تیر و دو نشــان برای ســرمربی این تیم خواهد
بود .آسیایی شــدن ذوبآهن یک شمشیر دولبه است برای
بازگشت قلعهنویی یا دورتر شدن او از روزهای افتخارآفرینی.

برگزاری هفته سیزدهم لیگ دسته اول

برگزاری فینال لیگ در شیراز
در هفته ســیزدهم لیگ دســته اول فوتبال
با وجــود برگزاری یــک بازی مهم در شــیراز
بیــن تیمهــای اول و دوم جــدول ،تغییری در
صدرجدول ایجاد نمیشود.
به گــزارش فــارس ،هفته ســیزدهم لیگ
دسته اول امروز با انجام  ۹بازی برگزار میشود.
مهمترین ویژگی این هفته ثبات در صدر جدول
اســت و نفت مسجدســلیمان در این هفته هر
نتیجهای بگیرد همچنان صدرنشین باقی خواهد
ماند .بنابراین تیمها در تالش هســتند تا فاصله
امتیازیشان را با شــاگردان محمود فکری کم
کنند .مهمتریــن بازی هفته در شــیراز برگزار
میشود جایی که برق جدید شیراز میهمان نفت
مسجدســلیمان است و نبرد تیمهای اول و دوم
جدول دیدنی و حساس خواهد بود .برق اگر در
این بازی پیروز شود فاصله امتیازیاش را با صدر
جدول کمتر میکند اما پیروزی نفتیها به معنای
فرار بزرگ زردپوشان مسجدسلیمان خواهد بود.
تســاوی هم به سود سایر تیمهای تعقیبکننده
در جدول است.همه نگاهها به فینال لیگ است.
نســاجی مازندران که هفته گذشــته مقابل
بادران باخت این هفته مقابل تیم بحرانزده صبا
ی هم ندارد
بازی خواهد کرد تیمی که ســرمرب 
و هومن افاضلی از حضــور در صبا انصراف داد!
به نظر میرســد مهدی پاشازاده کار سختی در

این بازی نداشته باشد .خونه به خونه که با جواد
نکونام خوب نتیجه گرفتــه در تبریز به مصاف
شــهرداری این شهر میرود .شهرداری تبریز در
رده هفدهم جدول اســت و برای عبور از بحران
نیازمند یک پیروزی است .با این حال بعید است
که شاگردان سیروس دینمحمدی بتوانند مقابل
خونــه به خونه تیم چهارم جــدول حرفی برای
گفتن داشته باشند مگر اینکه شهرداری در این
هفته یک شگفتی خلق کند.
بــادران  ۲۰امتیازی هم کــه در رده پنجم
جدول اســت به مصاف مس رفسنجان میرود.
مســی که با علی سامره نتوانســته انتظارات را
برآورده کند و شاید بتوان یک پیروزی برای این
تیم تهرانی در نظر گرفت .بخصوص اینکه مس
رفسنجان در این فصل فقط  ۹گل زده دارد.
اکســین البرز هم به مصاف تیم فجرسپاسی
میرود که در این فصــل خوب نتیجه گرفته و
توانسته فراتر از انتظار ظاهر شود .مصاف تیمهای
ششم و هشتم جدول هم میتواند جذاب شود.
البته اکسین ۱۹امتیازی فقط یک امتیاز بیشتر
از فجر دارد .مس کرمان شروع طوفانی در لیگ
داشت ولی کم کم به میانه جدول سقوط کرد و
ماشین ســازی تبریز اما توانسته اندکی خود را
انتهای جدول جدا کند .باید دید شاگردان رسول
خطیبی در کویر میتوانند به پیروزی برسند یا

این مس است که تالش میکند به جمع مدعیان
بازگردد .ملوان هم میزبان تیم گلگهر سیرجان
اســت این دو تیم را می توان ناکامان بزرگ این
فصل دانست زیرا هر دو تیم تا این هفته از لیگ
چهره یک مدعی را نداشتند و دور از انتظار ظاهر
شدهاند البته گلگهر که درگیر حواشی هم بوده
است .ملوان هم حواشی مدیریتی داشته و بعد از
جدایی احمد دنیا مالی رئیس هیات مدیره مدام
اسیر شایعهها شده است.
ایرانجوان بوشهر حریف دسته اولی استقالل
در جام حذفی میهمان تیم شــهرداری ماهشهر
است .ایرانجوانیها کم کم خود را از انتهای جدول
جدا کردهاند و شهرداری ماهشهر هم بعد از نتایج
عالی در ابتدای فصل و صدرنشینی زودهنگام در
لیگ یک اکنون به رده دهم جدول سقوط کرده
است .شــاید این بازی برای استقاللیها و شفر
مهم باشد .قطعا ســرمربی آلمانی استقالل نیم
نگاهی به این بازی خواهد داشت تا شناخت بهتر
و بیشــتری از حریف دسته اولی خود در مرحله
یک چهارم نهایی جام حذفی پیدا کند.
راه آهن ضعیفترین تیم این فصل لیگ که
هنوز بردی نداشــته میزبان تیم آلومینیوم اراک
اســت .باید دید راه آهــن در این بازی میتواند
طلســم نبردن خود را بشکند یا همچنان گزینه
اول سقوط به دسته دوم است.

برنامه مســابقات هفته سیزدهم لیگ دسته
اول:
سه شنبه  23آبان 96
مس رفســنجان – بادران تهران  -ســاعت
 14:15ورزشگاه شهدای رفسنجان
نساجی مازندران -صبای قم  -ساعت 14:15
ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
مس کرمان – ماشین سازی تبریز  -ساعت
 14ورزشگاه امام علی کرمان
آیندهسازان برق جدید شیراز – نفت مسجد
سلیمان  -ســاعت  14:30ورزشــگاه حافظیه

شیراز
اکسین البرز -فجرسپاســی شیراز  -ساعت
 14:30ورزشگاه انقالب کرج
راهآهن تهــران -آلومینیوم اراک  -ســاعت
 14:30ورزشگاه راهآهن اکباتان تهران
شــهرداری تبریز -خونه به خونه مازندران -
ساعت  14:30ورزشگاه یادگار امام تبریز
ملوان بندرانزلی -گل گهر سیرجان  -ساعت
 14:30ورزشگاه تختی انزلی
شــهرداری ماهشــهر – ایرانجوان بوشهر -
ساعت  15ورزشگاه شهدای ماهشهر

محسن مسلمان به کاپیتان تیم ملی ترجیح داده شد

برانکو ایوانکوویچ در بدترین شرایط نیز پای مسلمان ایستاده
و حاالهافبک بازیســاز ســرخها باید پاســخ اعتماد او را بدهد.
به گزارش «ورزش ســه» ،اگرچه مسلمان مهرهای تحمیلی به

ســرمربی کروات سرخها بود؛ اما او حاال به یکی از کلیدی ترین
و مهم ترین بازیکنان تیم پرسپولیس و ایوانکوویچ تبدیل شده
اســت .برانکو این بار با رد درخواســت خرید اشکان دژاگه که
هم پستی مسلمان است ،نشــان داد که اعتماد و اعتقاد کامل
بههافبکهای فعلی تیمش دارد .او در مصاحبه اخیرش همچنین
گفــت که تیم کاملی را در اختیار دارد و با بیان این جملهها ،به
شاگردانش اعتماد به نفس عجیبی را تزریق کرد و حاال منتظر
پاسخ از سوی بازیکنان ،علی الخصوص محسن مسلمان است.
بازیکنی که این فصل از میزان دوندگیاش کم شــده و شــاید
همین موضوع طراوت را از نمایشهای پرسپولیس گرفته است.
البته پرسپولیس از دو پنجره نقل و انتقاالتی محروم است و یکی
از دالیل عدم تمایل به خرید دژاگه نیز همین موضوع بود؛ اما در

صورتی که قرمزها مجوز خرید بازیکن نیز داشتند ،بعید به نظر
می رسد برانکو دست روی کاپیتان تیم ملی میگذاشت .دژاگه
عالوه بر این که قیمت و ســن باالیی دارد ،فاقد قدرت دوندگی
اســت و به نوعی بازیکن «ایستا» به شمار میرود و این موضوع
با تفکرات ســرمربی ســابق تیم ملی در تناقص است .برانکو به
بازیکنانی جوان ،با انگیزه و جنگجو عالقه مند اســت که قدرت
و میــزان دوندگی باالیی دارند و بــه قولی بازیکن «پرتحرک»
هستند .همین موضوع ،سبب شده تا فرشاد احمدزاده ،محسن
مســلمان ،وحید امیری و کمال کامیابی نیا شاکله اصلی تیم را
تشکیل دهند .در بین  11مرد اصلی برانکو ،محسن مسلمان را
باید غیرقابل تغییرترین مهره پرسپولیس بنامیم .او که در لیگ
پانزدهم به پرسپولیس پیوست ،فراز و فرودهای بسیاری را تجربه

لیگ برتر جام خلیج فارس

مذاکرات جدی سپاهان با رفیعی و دژاگه
تیم فوتبال سپاهان با درخواست زالتکو کرانچار
به شدت پیگیر وضعیت ســروش رفیعی و اشکان
دژاگه شده است .به گزارش «ورزش سه» ،مشکالت
طالیی پوشان در خط میانی و نمایش ضعیف رافائل
کریوالرو که برای ترمیم این خط آمده بود ،باعث شده
تا کرانچار در پنجره زمستانی به دنبال ترمیم نقاط
ضعف تیمش باشــد .اشکان دژاگه و سروش رفیعی
دو بازیکنی هستند که در روزهای اخیر صحبتهای
زیادی در مورد حضور آنها در فوتبال ایران شنیده می
شود و در همین راستا باشگاه سپاهان نیز مذاکرات
جدی خود را با این دو بازیکن آغاز کرده اســت ،اما
شرایط این دو برای حضور در اصفهان متفاوت است
و بــا توجه به پســت این دو به نظر نمی رســد که
سپاهان نیز مایل به اضافه کردن هر دو باشد .سروش
رفیعی که در پایان لیگ شــانزدهم تصمیم به ترک
پرســپولیس گرفت ،بعد از انتشار شایعاتی مبنی بر
جدایی از الخور مورد توجه تیمهای ایران قرار گرفته
و در این بین ســپاهان مذاکراتی با مدیر برنامههای

رفیعی داشته است ،اما به نظر نمی رسد این بازیکن
پس از تنها نیم فصل قصد بازگشت به فوتبال ایران
را داشــته باشد و حتی در صورت جدایی از الخور به
احتمال زیاد در یکی از کشورهای اروپایی فوتبالش
را ادامه خواهد داد .اما در مورد دژاگه شــرایط کامال
متفاوت اســت؛ طی روزهای اخیر مذاکرات جدی
میان این بازیکن و ســپاهان جریان داشــته است؛
ضمن اینکه بازیکن فصل گذشته وولفسبورگ آلمان
نیز از پیوستن به سپاهان استقبال کرده و مهم تر از
همه زالتکو کرانچار سرمربی کروات طالیی پوشان به
شدت پیگیر وضعیت این بازیکن است و از مدیران
باشــگاه خواســته تا به هر ترتیبی که شده شرایط
حضــور او را در ترکیب تیمش فراهم کنند .در واقع
تنها مشکل موجود در راه پیوستن دژاگه به سپاهان با
توجه به عالقه طرفین به عقد این قرارداد ،رقم باالی
پیشنهادی دژاگه است که مدیران سپاهان خواستار
کاهش آن شــده اند و طی روزهای آتی مذاکرات با
محوریت این موضوع ادامه خواهد یافت.

کرد؛ اما همواره مورد حمایت سرمربی تیم قرار گرفت و پروفسو ِر
پرسپولیســیها در بدترین شرایط مسلمان نیز به دنبال خرید
جانشــینش نرفت .تاکنون سرخها  4پنجره نقل و انتقاالتی در
حضور مســلمان گذرانده اند؛ اما برانکو هیچگاه به دنبال خرید
بازیکنی با خصوصیات مســلمان نرفته اســت ،پس نمیتوان
محرومیت از نقل و انتقاالت را دلیل عدم جذب اشــکان دژاگه
دانست .حاال او این فرصت را دارد که بار دیگر ،خود را به عنوان
مهم ترین بازیکن پرســپولیس مطرح کند و نشان دهد اعتماد
سه ساله برانکو ،بی دلیل نبوده است .پس حاال تمام نگاهها در
بازی با پدیده به خطهافبک پرسپولیس خواهد بود و  4بازیکنی
که باید با تمام تالش ،ســرمربی خود را رو سفید و تیمشان را
برنده کنند.
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