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رئی��س دپارتمان داوری فدراس��یون فوتبال میگوید پنالتی
پرسپولیس در دیدار برابر راه آهن اشتباه بوده است .بهگزارش
فدراس��یون فوتبال ،مس��عود عنایت رئیس دپارتمان داوری
در ابت��دا ضمن تبریک به تیم اس��تقالل خوزس��تان گفت:
درطول فصل داوران ما اشتباهاتی داشتند و باید سعی کنیم
اش��تباهاتمان را به حداقل برس��انیم و این امر زمانی میسر
میش��ود که داوران م��ا از لحاظ روحی و روان��ی در آمادگی
کامل باشند .رئیس دپارتمان داوری در خصوص داوریهای هفته پایانی
لیگ برتر گفت :در دیدار پرس��پولیس – راه آهن متاس��فانه تصمیم داور
و کمک داور در مورد پنالتی صحیح نبود و خطا پش��ت محوطه جریمه

واکنش

اتفاق افتاد ولی در طول مس��ابقه کرمانشاهی قضاوت خوبی
داش��ت .در مورد س��ایر دیدارها ،نتایج داوریها خوب بود از
جمله در دیدار تیمهای فوتبال نفت ،تراکتور سازی ،سپاهان،
سایپا داوران عملکرد خوبی داشتند و مشکلی هم از نظر فنی
نداش��تند .عنایت در ادامه در خصوص انتخاب داوران هفته
آخر لیگ دسته اول گفت :با توجه به اینکه  27اردیبهشت ماه
دیدارهای هفته آخر لیگ دسته اول برگزار میشود و تکلیف
تیمها مشخص میشود ،از حساسیت باالیی برخوردار است ،به همین دلیل
الزم دیدیم که تمهیدات خاصی در نظر بگیریم و از داوران با تجربه استفاده
کنیم .این بازیها را بیش از پیش زیر نظر خواهیم گرفت.

قهرمان نشدیم اما احساس قهرمانی داریم

پاسخ یحیی گلمحمدی به اتهامات
و شعارهای هواداران پرسپولیس

آفتاب یزد-رضا بردس�تانی :نوزده��م فروردین  1395و
در حالی که هنوز به هفته بیس��ت و پنجم نرس��یده بودیم
در یادداشتی با عنوان«اولین تیم  55امتیازی قهرمان لیگ
خواهد شد!» در باره استقالل خوزستان چنین تحلیلی ارائه شد:

علیرضا منصوریان اعالم کرد رسما قرارداد دو ساله خود را با
نفت تهران فس��خ کرده است .به گزارش "ورزش سه" ،چند
س��اعت پس از اتمام لیگ برتر ،منصوری��ان که در طول دو
فصل گذش��ته عملکرد خوبی از خود در نفت تهران در لیگ
برتر ،حذفی و آس��یا به جا گذاش��ته ،با دریافت برگه تسویه
حساب خود از این باشگاه جدا شد و میتواند برای حضور در
تیم دیگری مذاکره خود را آغاز کند.او از فدراس��یون فوتبال
تقاضای فس��خ یک طرفه کرد .منصوریان طبق بند  12ماده  23آیین
نامه نقل و انتقاالت س��ازمان لیگ برتر فوتبال ایران  ،قرارداد خود را به
دلیل عدم دریافت حقوق و دستمزد از نفت به فسخ کرد و پس از ثبت،

با حضور در فدراسیون و سپس باشگاه نفت به فعالیت خود
با این تیم تهرانی پایان بخشید .منصوریان که دستمزدی از
نفت دریافت نکرده روزگذش��ته درباشگاه نفت حاضر شده و
با خوش و بش با نفتیها برگه تسویه حساب خود را دریافت
کرد .منصوریان که در فصل گذشته نیز مورد توجه استقالل
قرار گرفته بود و در نهایت با توجه به مشکالت قراردادی و در
ادامه بیتجربگیاش از رسیدن به نیمکت آبیها ناکام مانده
بود اکنون میتواند با فراغ بال به طراحی برنامه اش بپردازد .البته اینطور
که ش��نیده میشود او از چند تیم دیگر لیگ برتری نیز پیشنهاد دارد و
باید دید چه تصمیمی در این ارتباط خواهد گرفت.

برانکو:

پس از شکست برابر استقالل خوزستان؛

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن که پس از شکست تیمش برابر
استقالل خوزستان مورد توهین برخی هواداران پرسپولیس
ق��رار گرفته بود توضیحاتی در این مورد ارائه کرد .به گزارش
مهر ،یحیی گلمحمدی با بیان اینکه تیمش در گرمای اهواز
تالش زیادی کرد تا بتواند برابر استقالل خوزستان به پیروزی
برسد گفت :ش��رایط ما برای این بازی مناسب نبود چرا که
چن��د بازیکن خوب مان را در اختیار نداش��تیم .با این حال
چون زحمت خودمان را کش��یدیم پیش وج��دان خودمان
ش��رمنده نیس��تیم.گلمحمدی در مورد اتفاقات رخ داده در
پایان بازی و اینکه به س��مت او اش��یایی پرتاب ش��د ،گفت:
بهتر است که دیگر خیلی به آن نپردازیم چرا که این مسائل
در رس��انهها مطرح شده اس��ت .با وجود اینکه خیلی به من
توهین ش��د و چیزهایی به س��مت من پرتاب شد اما دیگر
نمیخواهم در موردش صحبت کنم.وی خاطرنشان کرد :در
این بازی ما چهار بازیکن اصلی را نداش��تیم .احسان پهلوان،
امیراحمد کامدار ،کاوه رضایی و هاشم بیکزاده در این بازی
غایب بودند .تصور کنید پرس��پولیس بدون محمد انصاری،
کمال کامیابینیا و امید عالیشاه چه شرایطی را خواهد داشت.
بهتر است منصفانه قضاوت کنیم.گلمحمدی در مورد اینکه
چ��را رجبزاده را از ابتدا در ترکیب اصل��ی قرار نداد ،گفت:
ما درگیر س��ه جام بودیم و در این شرایط فشار زیادی روی
بازیکنان تیم ما وارد ش��ده است.تیم استقالل خوزستان هم
جوان��ان پرنفس و دوندهای دارد با این حال بازیکنانی که در
زمین حضور داشتند مقابل استقالل خوزستان کم نیاوردند.
خدا شاهد اس��ت که استراتژی ما موفقیت در این بازی بود.
رجبزاده ه��م در  15دقیقه پایانی بازی ک��رد.وی در مورد
حمله هواداران پرسپولیس به صفحه اینستاگرام او و مطرح
ک��ردن حرفهای ناشایس��ت گفت :ه��واداران میدانند که
بازیکنان و مربیان پرس��پولیس تالش خ��ود را کردند و این
تیم با تفاضل گل قهرمان نشد .اگر هم از من ناراحت هستند
و فکر میکنند با گفتن برخ��ی کلمات در فضای مجازی از
ناراحتیش��ان کم میشود من مش��کلی با این مسئله ندارم.
گلمحمدی در پایان گفت :هواداران پرسپولیس فقط بدانند
که من و تیمم تمام تالش��مان را کردیم با این حال قهرمان
نشدن پرسپولیس چیزی از ارزشهای این تیم کم نمیکند.
بهتر اس��ت کارشناسان در مورد بازی تیم ما مقابل استقالل
خوزس��تان نظر بدهند و بگویند که ما بدون داش��تن چهار
بازیکن چگونه مقابل استقالل خوزستان بازی کردیم.

منصوریان رسما از نفت تهران جدا شد

س��رمربی پرسپولیس گفت :ما اگرچه رس��ماً قهرمان نشدیم اما احساس قهرمانی
داری��م ،این حس را هواداران پرش��ور و باغیرتمان به ما دادن��د .به گزارش ایلنا،
برانکو ایوانکوویچ در نشست خبری روز شنبه خود در باشگاه پرسپولیس در جمع
خبرنگاران اظهار داشت :از همه دوستان رسانهای بهدلیل کار مشترکی که در طول
فصل داشتیم و حضور مستمر در کنار پرسپولیس تشکر میکنم .با توجه به اینکه
فصل به اتمام رسید بهعنوان دوست و همکارانمان در پرسپولیس دوست دارم هر
سؤالی که مدنظرتان هست مطرح کنید .ما فصل خیلی خوبی داشتیم و کارهای
بسیار خوبی انجام دادیم ،در واقع قهرمانی را با استقالل خوزستان تقسیم کردیم
و با تفاضل گل که آنها توانستند قهرمان شوند.وی افزود :ما اگرچه رسماً قهرمان
نشدیم اما احس��اس قهرمانی داریم ،این حس را هواداران پرشور و باغیرتمان به
ما دادند .آنها به ورزش��گاه آمدند و ما را به بهترین ش��کل مورد حمایت قرار دادند
و در پایان بازی هم با تشویق ما نشان دادند هوادار واقعی هستند .هواداران ما بار
دیگر نشان دادند که یار دوازدهم و قویترین یار پرسپولیس هستند و من بار دیگر
از آنها بهخاطر حمایتشان در لحظات حساس تشکر میکنم.سرمربی تیم فوتبال
پرس��پولیس ادامه داد :هواداران مهمترین مس��ئله در فوتبال هستند و همه شما
رسانهها و ما برای هواداران کار میکنیم .خوشحالم که در طول فصل شادیهای
زیادی را برای این هواداران به ارمغان آوردیم و از حمایتهایی که آنها انجام دادند
نیز تش��کر میکنم« .پرس��پولیس با تفاضل گل قهرمانی لیگ را از دست داد .آیا
عملکرد خط دفاعی تیم پرس��پولیس ضعیف بود که باعث ش��د این تیم گلهای
زیادی بخورد و تفاضل گلش کم ش��ود؟» ،برانکو در پاس��خ به این پرسش گفت:
طبیعی اس��ت تیمی که میخواهد قهرمان شود باید در تمام خطوط قوی باشد و
در تمام��ی بخشها باید از کیفیت الزم بهره ببرد .ما در این فصل گلهای زیادی
خوردیم و نمیخواهم به فرد خاصی اشاره کنم تا مقصری اعالم کنم .نمیخواهم
دروازهب��ان ی��ا خط دفاعی یا خط هافبک را مقصر بدان��م ،اما خط دفاعی تیم هم
وظیف��ه دارد به تیم و دروازهبان کمک کند ت��ا کمتر گل بخوریم ،یکی از دالیلی
که ما قهرمان نش��دیم همان گلهای زیادی است که دریافت کردیم و باعث شد
پایان فصل به این ش��کل برای ما دربیاید ،بهطور مثال در بازی با گس��ترش فوالد
دو گل خوردیم که آنها هیچ موقعیت گلی نداش��تند ،نمیخواهم بازی با راهآهن
را بگویم اما در بازی با س��ایپا آنها هیچ موقعیت گلی نداش��تند و روی هیچ چیز
در دقیقه  90+3به ما گل زدند .حق دارید این س��وال را بپرس��ید ،چون ما نباید
این تعداد گل میخوردیم ،اما یک مس��ئله که باعث شد ما گل زیاد بخوریم بازی
تهاجمیمان در طول فصل بود ،ما در طول فصل ریسک زیادی را پذیرفتیم و ثابت
کردیم که بهترین تیم لیگ هس��تیم .ما  50گل زدیم و اگر گلهایی که نزدیم را
هم به آن اضافه کنیم مشخص میشود که چه قدمهای مثبتی برداشتیم ،اما این
فوتبال است و نمیتوان چیزی را پیشبینی کرد.سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس
در پاس��خ به این سوال که برای آینده تیمش و حضور پرقدرت در لیگ قهرمانان

باید فصل آینده در سه جبهه بجنگیم

آسیا چه برنامهای در نظر دارد ،گفت :ما پس از اینکه قرارداد ادامه همکاری امضا
کردیم برای آینده برنامهریزی خوبی درنظر داشته و داریم .هدف ما این است که
موفقیتمان نه فقط در ایران بلکه در آسیا هم ادامه داشته باشد .در داخل یک قدم
بزرگ برداش��تیم و آن هم راهیابی مستقیم به لیگ قهرمانان آسیا است .در حال
حاضر بهدنبال تقویت تیم هستیم ،چرا که باید فصل آینده در سه جبهه بجنگیم
و قاعدتاً باید یک تیم کامل داش��ته باش��یم تا در هر سه جام در حد و نام و اعتبار
پرسپولیس ظاهر شویم.برانکو در پاسخ به این پرسش که پرسپولیس در این فصل
از خط دروازهاش ضربات زیادی را متحمل ش��د و آیا قصد ندارد برای فصل آینده
دروازهبان��ی بزرگ و مطمئن را بهخدمت بگیرد ،گف��ت :در هر تیمی دروازهبانها
بازیکنان مهم و تأثیرگذاری محس��وب میشوند و همین االن تیمهای بزرگ دنیا
همه دنبال بهترین دروازهبانها هستند .ما واقعاً در پست دروازهبانی مشکل داشتیم
که این موضوع جای بحث دارد .سوش��ا مکانی دروازهبان بزرگی اس��ت که تعصب
خاصی هم به پرسپولیس دارد ،اما متأسفانه در طول فصل اتفاقات زیادی برای این
دروازهبان افتاد .او در س��ه بازی اول محروم بود ،بعد از آن و در بازی با ملوان او را
محروم کردند و مدتی هم بهدلیل مش��کالت شخصیاش کنار تیم حضور نداشت،
اما اگر بخواهیم منطقی فکر کنیم انتقادات زیادی علیه سوش��ا شد ،در حالی که
اشتباهات او حداقلی بود .شاید در طول فصل سوشا روی سه چهار گل مقصر بود
که یکی از آنها بازی با ذوبآهن در تهران بود .یا اینکه در بازی با نفت میتوانست
عملکرد بهتری داشته باشد ،نمیخواهم بیشتر از این در این باره صحبت کنم اما
هر پس��تی نیاز به آنالیز دارد .خطوط دروازه ،دفاع ،هافبک و خط حمله ما آنالیز
خواهند ش��د تا درمورد بازیکنان تصمیم بگیریم ،اکن��ون وقت کافی را داریم که
همه چیز را آنالیز کنیم و به این مسائل رسیدگی خواهد شد.سرمربی تیم فوتبال

چرا و چگونه استقالل خوزستان قهرمان شد؟

استقالل خوزستان( 43امتیاز +13تفاضل گل)
اس��تقالل خوزستان که امسال شانس بس��یاری برای قهرمانی دارد را باید
به عنوان یک تیم خوب شهرس��تانی که در تمامی هفتههای س��پری شده
باالنشینی خود را حفظ کرده است یک پدیده قابل احترام به شمار آورد اما
این تیم تا رسیدن به سکوی قهرمانی باید با تیمهایی نظیر؛ استقالل اهواز،
نف��ت تهران ،گس��ترش فوالد تبریز ،راه آهن ،پدی��ده و ذوب آهن اصفهان
روبرو شود:
اس��تقالل خوزس��تان همچون همن��ام تهرانی خود باید ب��ا دو تیم مدعی
قهرمانی یعنی ذوب آهن و نفت تهران رو در رو شود.
اس��تقالل خوزس��تان دو میزبان سر س��خت به نامهای پدیده و گسترش
فوالد تبریز در پیش دارد ،دو میزبانی که میتوانند بسیاری از معادالت را
برهم زنند.
استقالل خوزستان تا رسیدن به عدد  55به سه برد و سه تساوی یا  4برد
و دو شکست نیاز دارد.
اس��تقالل خوزستان اگر بازی با گس��ترش و ذوب آهن را درست مدیریت
کند شرایط مس��اعدتری برای قهرمانی نسبت به همنام تهرانی خود دارد.
اس��تقالل خوزستان به آس��انی میتواند قهرمان  57امتیازی لیگ شود.در
ادامه لیگ برتر اس��تقالل خوزس��تان همنام اهوازی خود را برد ،برابر نفت
تهران تن به تساوی داد ،گسترش فوالد را در تبریز متوقف کرد ،راه آهن را
به آس��انی از پیش رو برداشت ،پدیده را در مشهد شکست داد و در نهایت
و با پیروزی در روزی که بیش��تر نگاه به استادیوم سراسر سرخپوش آزادی
بود؛ با افتخار جام را باالی سر برد .اگرچه تحلیل ارائه شده در مورد استقالل
خوزس��تان پیش از آغاز هفته بیست و پنجم بیشتر یک گمانه زنی بود اما
این تیم توانست با حفظ روند متعادلی که از همان ابتدای فصل داشت در
نهایت با  57امتیاز قهرمان ش��ود 57 ،امتیازی که  32امتیازش را در نیمه
نخست فصل جاری کسب کرده بود.
تیمی برای نباختن و گل نخوردن!
اس��تقالل خوزس��تان به گواه جدول نهایی لیگ پانزدهم از سی بازی خود
 15برد (50درصد) 12 ،تساوی(4درصد) و  3باخت(10درصد)به دست آورد؛
 33گل زد و  14گل نیز دریافت کرد و این یعنی این تیم راه نباختن و گل
نخوردن را به خوبی بلد بوده اس��ت زیرا به گواه گلهای زده و خورده ،این
تیم در هر بازی بیش از یک گل زده اس��ت و در هر دو بازی تنها یک گل
دریافت داش��ته و این یعنی در مواجهه خرج و دخل ،این تیم در برابر یک
خرج ،دو دخل یا در برابر یک هزینه ،دودرآمد داشته! پس قهرمانی این تیم
چیز چندان عجیبی نمیتواند باشد.

خوش آن به ویس��ی نشان داده نشد و ش��اید بتوان گفت
این قهرمانی نتیجه پاک زیستی او در فوتبال حرفهای بود.
عبداهلل ویسی هر چه در دوران بازیگری بی مهری دید با قهرمانی
 24اردیبهشت تالفی کرد و نشان داد با دست و جیب خالی هم میشود
قهرمان ش��د به ش��رط آن که فوتب��ال را از زاویه خود فوتب��ال به نظاره
بنشینی.
جو روانی موجود در خوزستان و استقالل
خوزستان و فوتبال دو واژه مکمل هستند ،گذشته و آینده ایران ثابت کرده
و خواه��د کرد که خوزس��تان به طور قطع یکی از ن��اب ترین و پر بارترین
معادن زرخیز فوتبال اس��ت معدن زرخیزی که همیش��ه برای ارائه کردن
گوهرهای ناب و نایابی دارد.

جمع آوری امتیاز در نیم فصل اول!
در بازیهای دورهای و تورنمنتهای فرسایشی نظر به اینکه نیم فصل دوم
در هر صورت بازیها فش��رده تر ،بازیها س��نگین تر ،نبردها حساس تر و
قوای تیمها تحلیل رفته تر است ،تیمی که برای قهرمانی بسته میشود یا
باید با آن چنان نفراتی بس��ته شود که همیش��ه دو تیم آماده داشته باشد
که دست یافتن به این فرضیه برای کمتر تیمی در ایران ممکن خواهد بود
در ثانی داش��تن چنین تیمی هزینههای چند ده میلیاردتومانی میخواهد
که تقریبا هیچ کدام از تیمهای فعلی لیگ حرفهای ایران ـ حتی صنعتیها نیز ـ
توانایی این چنینی نخواهند داش��ت پس ممکن ترین راه ممکن ،کس��ب
امتیازات الزم در نیم فصل نخست است و استقالل خوزستان در این مورد
خ��اص توانس��ت از  15بازی خود با کس��ب  9برد 1 ،باخت و  5تس��اوی؛
نیم فصل را با  32امتیاز به پایان رساند.
دوری از حاشیه و بهره وری مدبرانه از نیروهای بومی!
استقالل خوزستان را باید به جرأت یکی از کم حاشیه ترین و شاید بی حاشیه
ترین تیمهای لیگ اخیر دانست ،تیمی متشکل از نیروهای بومی که توانسته
بود با بهره گیری از تمامی پتانسیلهای موجود در استان خوزستان ،نمایشی
زیبا از بومی گرایی منطقی را به نمایش گذارد .دوری از حاشیه و اسیر نشدن
در دام پولهای کالن باعث شده بود تا این تیم تنها و تنها فوتبال بازی کند و از
بازی خود لذتها ببرد .تیم فوتبال استقالل خوزستان با پشتوانههای منطقهای
خیلی از ناداشتههای خودرا به آسانی جبران نمود.
عبداهلل ویسی
عبداهلل ویس��ی به تنهایی یکی از مهم ترین دالیل و عوامل قهرمانی این
تی��م بود ،چهرهای محبوب ،آرام و بی حاش��یه که به معنای واقعی کلمه
عاش��ق فوتبال از نوع پاک آن اس��ت؛ فوتبالی که در دوران بازیگری روی

تعادل و حفظ روند ثابت تیمی
این مورد را به عنوان آخرین دلیل از دالیل قهرمانی اس��تقالل خوزس��تان
بس��یار مهم میدانیم .اس��تقالل خوزستان اگرچه لیگ را با شکست از یک
تیم اصفهانی آغاز کرد اما با شکست دادن دیگر تیم اصفهانی قهرمان لیگ
ش��د در حالی که همان تیمی که در هفته نخست لیگ پانزدهم ،استقالل
خوزستان را شکست داده بود ،با  20امتیاز کمتر در رده قابل تأمل یازدهم
قرار گرفت مقایس��ه دو تیم سپاهان و اس��تقالل خوزستان به خوبی اثبات
خواهد کرد که استقالل خوزستان با یک روند متعادل ابتدا و انتهای لیگ
را به هم گره زد و بر قله قهرمانی تکیه زد.
سخن آخر...
عبداهلل ویسی حاال خواستگاران بسیاری خواهد داشت ،طبیعی نیز خواهد
ب��ود اگر همه تیمهای لیگ برتر خواهان ب��ه خدمت گرفتن مربی قهرمان
لی��گ باش��ند و اما عبداهلل ویس��ی را چهرهای محج��وب ،آرام و کم هیاهو
میدانیم ،چهرای که در تالطم و حاشیه خیلی زود دچار شکنندگی خواهد
ش��د .تا این جای ماجرا سپاهان نخس��تین خواهان عبداهلل ویسی است اما
توصیهای داریم دوستانه به عبداهلل ویسی و آن این که نه ماندن در استقالل
خوزستان را به صالح ایشان میدانیم! نه قبول کردن سرمربیگری سپاهان
اصفهان را که این دو تیم سال آینده ماجراهای پیچیدهای خواهند داشت.
عبداهلل ویسی باید به دنبال تیمی باشد جوان ،همدل ،کم حاشیه و به دور
از هیاهوهای رسانهای تا سال آینده و در لیگ آینده نیز بتواند همچنان بر
مدار موفقیت و آرامش در حرکت باشد.استقالل خوزستان در سالی که باید
به دیدار آس��یاییها برود قطعا به بازیکنانی نام آش��ناتر و بودجههایی قابل
قبولتر نیازمند خواهد بود و این در حالی است که بعید میدانیم«ابر و باد
و مه و خورشید و فلک» دست به دست هم بدهند تا عبداهلل ویسی به همه
خواستههای خود برسد که اگر هم برسد حاشیه او را آرام نخواهد گذاشت.
منتظر میمانیم تا نظارهگر تفکرات و تصمیمات عبداهلل ویس��ی برای لیگ
جدید باشیم مقصد او اگر اصفهان نباشد میتواند تبریز یا البرز باشد!

پرسپولیس راجع به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا چه تضمینی است پرسپولیس
برای فصل بعد مش��کالت مالی نداش��ته باشد ،تصریح کرد :در صحبتهایم گفتم
وقتی در یک مجموعه حتی کارمندان باش��گاه هم حقوقش��ان را به موقع نگیرند
آن مجموعه به مشکل خواهد خورد .مسلماً بهبود شرایط مالی برای همه اعضای
تیم جهت رس��یدن به موفقیت مهم اس��ت .من هم اینجا واجب میدانم تشکری
کنم از همه بازیکنان و همه همکارانم بابت اینکه ش��رایط نابس��امان مالی ابتدای
فصل باش��گاه را تحمل کردند تا از این لحاظ باش��گاه به ثبات برسد که این اتفاق
هم رخ داد .خوش��بختانه پرداختها به موقع انجام ش��د ،این در حالی بود که ما
جدا از پرداختی بازیکنان مش��کالت بدهی بازیکنان و مربیان قبلی را هم داشتیم
که به فیفا شکایت کرده بودند .طبیعی است برای فصل بعد با پشت سر گذاشتن
این مشکالت میتوانیم بهتر و با کیفیتتر برنامههای خود را پیش ببریم .برانکو با
بیان اینکه تمام تالششان این است که برای فصل بعد وحدت و همبستگی تیم
پرسپولیس را حفظ کنند ،عنوان کرد :یکی از مهمترین وظایف ما حفظ همبستگی
و اتحاد بین اعضای تیم اس��ت .ما در نیمفصل فق��ط لوبانف را جذب کردیم ،چرا
که هدف ما این بود که همبس��تگی و وحدت تیممان را حفظ کنیم .خیلی مهم
است که ما برای فصل آینده تغییرات زیادی نداشته باشیم و در جذب بازیکن نیز
بس��یار دقت کنیم.سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پاسخ به این پرسش که آیا
در قراردادش بندی وجود دارد مبنی بر اینکه در صورت رس��یدن پیش��نهاد تیم
ملی به وی بتواند از پرسپولیس جدا شود و با توجه به مشکالت کیروش احتمال
جانش��ینی او از تیم ملی وجود دارد یا نه ،اظهار داش��ت :س��ؤال خوبی را مطرح
کردید .کیروش همکار من است و احترام خاصی را برای وی قائلم .واقعاً نمیدانم
مش��کالتی که بین او و فدراسیون وجود دارد ،چیست و اص ً
ال مشکلی وجود دارد
یا نه .در حال حاضر تنها وظیفه من تمرکز روی پرسپولیس است که چه بازیکنانی
را ب��رای فصل آینده جذب کرده و آنها را به بهترین ش��کل برای تیم آماده کنیم.
من و همکارانم هر روز در هتل المپیک برای آینده بهتر برنامهریزی میکنیم و به
چیزی غیر از این فکر نمیکنیم .امروز اماموردی مسئول باشگاه قرارداد من را در
هیئت فوتبال ثبت خواهد کرد و همه ش��ما میتوانید این قرارداد را نگاه کنید و
ببینید بندی در آن وجود دارد که بخواهم در صورت رسیدن پیشنهاد تیم ملی از
پرسپولیس جدا شوم یا خیر.برانکو در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در
رابطه با اینکه امکان همکاری وحید هاشمیان ،علی کریمی یا مهدی مهدویکیا با
پرسپولیس وجود دارد ،گفت :آقایانی که نام بردید از بزرگان پرسپولیس و فوتبال
ایران هستند و مسلماً هر کدام برای آیندهشان برنامه خاصی دارند .مهدویکیا در
هامبورگ است ،علی کریمی برنامه دیگری دارد و هاشمیان نیز برنامه خودش را
دنب��ال میکند .ما برای فصل آینده قصد داریم مربی کروات دیگری را جانش��ین
آن��دره پانادی��چ کنیم ،بعد از رفت��ن آندره از جمع ما جای او واقع��اً خالی بود ،اما
انشاءاهلل برای فصل بعد کادرمان تکمیل خواهد شد.

قهرمانی والیبال ساحلی ایران
در مرحله دوم انتخابی المپیک

ت انتخابی المپیک در
تیم ملی والیبال ساحلی ایران قهرمان دومین رقاب 
آسیا ش��د .به گزارش ایسنا ،در فینال دومین مرحله رقابتهای انتخابی
والیبال ساحلی المپیک در تایلند ،تیم ملی ایران به مصاف چین رفت و
در پایان با شکس��ت این تیم قهرمان شد .رحمان رئوفی و بهمن سالمی
ملیپوشان تیم ملی "الف" در اولین دیدار فینال در ستهای اول و سوم با
نتایج  21بر  18و  15بر  11به پیروزی رسیدند و ست دوم را  21بر 18
به حریف واگذار کردند .دیدار تیمهای "ب" این دو کشور نیز با برتری دو
بر یک ایران همراه شد .بهمن قلی پوری و عبدالحامد میرزاعلی ست اول را
 15-21به حریف واگذا کردند اما دو ست بعد را  19-21و  15-17به نفع
خود به پایان رساندند تا ایران قهرمان این رقابتها شود.

