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درخواست بازیکنان نساجی از رئیس جمهور

شمسایی :با  2دستیار اسپانیایی به توافق رسیدیم

وحید شمسایی ســرمربی تیم ملی فوتسال
در مورد آخرین وضعیت تیم ملی فوتســال
و کادر فنــیاش بــه فــارس گفــت « :هفتــه
گذشــته جلســهای بــا اصولی رئیــس کمیته
فوتســال داشــتم و برنامههــای تیــم ملی تا
مرحلــه ابتدایــی دورههــای مقدماتــی جام
ملتهــا را تحویــل دادیــم و همچنیــن دو
گزینــه نهایــی تمریندهنــده اســپانیایی را
معرفی کردیم تا فدراسیون خودش با یکی
از آنها به توافق برسد .البته این یک برنامه کوتاهمدت بود و از او درخواستی
داشــتم کــه همزمان با شــروع اولیــن اردوی تیم ملی همه کادر فنی شــهاب
سفالمنش ،مصطفی نظری و تمریندهنده اسپانیایی همگی در اولین اردو
حضور داشته باشــند .همچنین درخواست کردم که تمام بازیهای روزهای
فیفا و تیمها را مشخص کند تا بهتر بتوانیم برنامهریزی داشته باشیم».

فوالد  3بازیکن پرسپولیس را میخواهد

پــس از اینکــه پرسپولیســیها خواســتار جــذب لوســیانو پریــرا مهاجــم و
کاپیتان فوالد شــدند ،باشــگاه فوالد نیز در نامهای رســمی خواستار جذب
مهدی شــیری ،ســعید آقایی و رضا اســدی  3بازیکن پرســپولیس شده و
درخواســت خود را بهصورت مکتوب به باشــگاه پرســپولیس ارسال کرده
و حــاال باید دید ایــن انتقالها صورت خواهد گرفت یــا خیر .جواد نکونام
سرمربی فوالد که به تقویت تیمش برای لیگ قهرمانان آسیا میاندیشد،
ابوالفضل رزاقپور مدافع تراکتور را در برنامه جذب فوالد قرار داده و باید
دید تراکتوریها راضی به این انتقال میشوند یا خیر.

صیادمنش در فنرباغچه ماندنی شد؟

ســایت فوتوماک ترکیه خبر داد که باشگاه
فنرباغچــه تصمیــم گرفتــه بــا اللهیــار
صیادمنش ادامه دهد و این بازیکن اکنون
در حــال تمریــن با تیم اســت .این رســانه
در ادامــه نوشــت کــه رســانههای اوکراینی
خبــر دادنــد کــه زوریــا بــرای بازگردانــدن
صیادمنش پیشــنهادی به فنرباغچه ارائه
کــرد و خواهــان این بود که بــا پرداخت 60
درصــد از مبلغ  3.5میلیــون یورویی ،این
بازیکــن را دوباره به اوکراین بازگرداند اما فنرباغچه این پیشــنهاد زوریا را
نیــز رد کــرد و خبــر داد که بایــد برای ایــن بازیکن تمــام  3.5میلیون یورو
را پرداخــت کنــد کــه زوریــا این اتفــاق را قبــول نکــرد .در این بین ســایت
آجان اســپور ترکیه هم مدعی شــد که مدیریت فنرباغچه تصمیم دارد با
بازیکنانی مثل صیادمنش ،ســردار دورســان ،لوئیس گوســتاوو ،پلکاس و
سوســا که قراردادشان در پایان فصل به اتمام میرسد ،خداحافظی کند،
زیرا فنرباغچه با مشــکل مالی روبهرو اســت و میخواهد از فروش آنها به
 25میلیون یورو دست یابد و گردش مالی خود را متعادل سازد.

برانکو :میخواهم  ۱۰۰سال در عمان بمانم

ســرمربی تیم ملی فوتبال عمان از شرایط
خــود در این تیم راضی اســت و تأکید کرد
کــه دوســت دارد بــه کارش در ایــن کشــور
ادامــه دهــد .بــه گــزارش ســایت الوصال،
برانکو بعــد از روزهای تلخی که در االهلی
داشــت ،هدایت تیم ملی فوتبال عمان را
برعهده گرفت و توانســته با این تیم نتایج
بســیار خوبی به دســت آورد .با وجود آنکه
تیمهــای عربــی خیلــی زود مربــی عوض
میکننــد اما ســران فدراســیون فوتبــال عمان بــا برانکو خیلی خــوب کنار
آمدهانــد .برانکو در اظهــار نظر جدیدش درباره این تیم گفت« :از حضور
در عمان راضی هستم و دوست دارم  ۱۰۰سال دیگر در این تیم بمانم».

ارزانترین بلیت جام جهانی؛  ۲میلیون تومان

ثبتنــام بــرای بلیتهــای جام جهانــی در حالی از دیروز شــروع شــد که
ارزانترین بلیت  ۷۰دالر (حدود  ۲میلیون تومان) اســت و کاهش قیمت
جالب توجهی با جام جهانی  ۲۰۱۸روسیه دارد .ارزانترین بلیتها برای
ســاکنان قطــر ۴۰ ،ریــال قطــر ( ۱۱دالر) خواهد بــود .قیمت بلیــت در نظر
گرفته شــده ارزانترین قیمت در جــام جهانی از زمان جام جهانی ۱۹۸۶
اســت .فیفا قصــد دارد  ۵۰۰میلیون دالر از ســهم میزبانی و فروش بلیت
جام جهانی کسب کند .اتاق هتلها ،آپارتمانها و کشتیهای مسافرتی از
طریق یک وبسایت اواخر امسال در دسترس خواهند بود.

اخبار

ورزشــگاه وطنی قائمشــهر درحال بازســازی است و تیم نســاجی به دلیل
نداشــتن ورزشــگاه خانگی میزبانیهــای خود را در شــهرهای دیگر برگزار
میکنــد کــه این موضــوع باعث اعتــراض بازیکنان این تیم شــده اســت.
بــر همین اســاس تعــدادی از بازیکنان نســاجی مازندران مانند مســعود
شــجاعی ،علیرضا حقیقی ،فرزاد زامهران ،احســان قهاری ،حامد شیری
و حســن نجفی اســتوری دســته جمعی خطــاب به رئیس جمهــور و وزیر
ورزش و جوانــان نوشــتند و نســبت بــه تأخیر در تعویض چمن ورزشــگاه
وطنــی قائمشــهر انتقاد کردنــد .بازیکنان این تیــم از رئیسجمهور و وزیر
ورزش و جوانان درخواســت کمک داشــتهاند و در فضــای مجازی چنین
اســتوریای را منتشــر کردنــد« :بــا وحدت ،همدلــی ،تالش و بــدون هیچ
ادعایی ،همه با هم  ۱۰هفته نباختهایم و ســعی کردیم از اعتبار و جایگاه
فوتبالــی مازندران و شــمال کشــور دفاع کنیــم .اما آیا به راســتی حق ما و
هــواداران پرشــور و بامعرفتمان این اســت که خانه به دوش باشــیم و در
روزهای خوبمان کنارشان نباشــیم؟! آقایان مسئول! برای سرمایهگذاری
و جامعــه میلیونــی هــواداری نســاجی ارزش قائل نشــدید حداقل به نام
بزرگ مازندران که دیار علویان ،قهرمانان و افتخارآفرینان و شهدای بنام
است خدشه وارد نکنید .جناب آیتاهلل رئیسی ریاست محترم جمهوری
و دکتــر ســجادی وزیر محترم ورزش! شــما بــه داد ما برســید ».خبر دیگر
در خصوص نســاجی محرومیت مدیرعامل این باشگاه است .فدراسیون
فوتبال دیروز مدیرعامل باشــگاه نساجی را یک جلسه از همراهی تیمش
محــروم و  ۲۰میلیــون تومان جریمه کرد .این رأی به دلیل این صادر شــد
کــه ایــزد ســیفاهللپور مدعی بــود بابــت اســتفاده اســتقالل از دو بازیکن
خارجــیاش برابر نســاجی به ناظر بازی شــکایت کرده اما فدراســیون به
شکایتش ترتیب اثر نمیدهد در حالی که فدراسیون فوتبال تأکید داشت
هیچ شکایتی در این مورد به دست فدراسیون نرسیده است.
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رئیس فیفا به دیدار رئیسجمهور میرود

سخنگوی دولت اعالم کرد :به دنبال برگزاری باشکوه جشن ملی صعود هستیم
گــروه ورزشــی  /تیــم ملــی فوتبــال
کشــورمان کــه در آســتانه صعــود بــه
جــام جهانــی  2022قطر قــرار دارد7 ،
بهمن در ادامه دیدارهایش در مرحله
مقدماتــی ایــن رقابتهــا بــه مصــاف
عراق میرود .دیداری که قرار اســت با
حضور تماشــاگران در ورزشگاه آزادی
برگزار شود.
 2ëëهزار بلیت سهم بانوان
در همیــن رابطــه ،سهشــنبه شــب
گذشــته جلســهای نیز بــا حضــور وزیر
ورزش و جوانــان و رئیــس فدراســیون
فوتبال برگزار شــد که هدف آن ،انجام
هماهنگیهای الزم در جهت برگزاری
دو مســابقه حســاس تیم ملی فوتبال
ایــران در بهمنمــاه مقابــل عــراق و
امارات بود .به گزارش خبرگزاری صدا
و ســیما ،در این جلســه ،موضوع ورود
تماشــاگران هم بررسی شــد و با توجه
بــه الزام فیفــا دربــاره حضور زنــان در
ورزشــگاهها و البتــه حضــور احتمالــی
اینفانتینــو رئیــس فیفــا بــرای بررســی
شــرایط و چگونگــی اجرای دســتورات
فیفــا ،موضــوع تخصیــص و تقســیم
ظرفیــت ورزشــگاه مــورد بررســی قرار
گرفت و تصمیم بر این شد که  10هزار
بلیت برای هر مســابقه فروخته شود و

سهم آقایان  8هزار بلیت و سهم زنان
نیــز  2هــزار بلیت باشــد تا دو مســابقه
مهــم شــاگردان اســکوچیچ بــا حضور
تماشــاگران زن و مــرد در ورزشــگاه
آزادی برگزار شود.
ëëآماده برای برگزاری جشن
در ایــن بیــن ،ســخنگوی دولــت
نیــز جزئیــات نشســت سهشــنبه شــب
گذشــته جمعــی از مســئوالن دولتــی و
فدراســیون فوتبال با محوریت میزبانی
شایســته و صعــود تیم ملی را تشــریح
کــرد .بــه گــزارش ســایت فدراســیون
فوتبــال ،علــی بهــادری جهرمــی پــس
از برگــزاری نشســت اخیــر بــا حضــور
وزیــر ورزش و جوانــان ،معاونــان وزیر،
رئیــس فدراســیون فوتبــال و جمعی از
دستاندرکاران که به مسائل گوناگونی
ماننــد میزبانــی شایســته جمهــوری
اســامی ایــران در دو مســابقه پیش رو
بــا عراق و امارات ،جشــن صعود ملی،
آمادگــی تیــم ملــی در مســیر صعود و
تدارک حضور در جام جهانی پرداخته
شــد در اظهــار نظــری کوتاه در حســاب
اجتماعی خود نوشــت« :جلســه خوبی
با وزیر ورزش ،رئیس فدراسیون فوتبال
و جمعــی از فعــاالن رســانهای دربــاره
برگــزاری هرچــه باشــکوهتر مســابقه

ایــران و عراق با رعایت شــیوهنامههای
بهداشتی داشــتم .ان شاءاهلل با صعود
مقتدرانــه تیــم ملــی بــه جــام جهانــی
شاهد یک جشن ملی باشیم».
ëëجلسه هماهنگی مســابقات تیم ملی
فوتبال برگزار شد
امــا در راســتای هرچــه بهتــر و
باشــکوهتر برگــزار شــدن  2مســابقه

آتــی تیــم ملــی فوتبــال کشــورمان در
مقدماتــی جــام جهانــی ،نشســت
هماهنگــی ایــن دیدارهــا بــا حضــور
مســئوالن ورزش ،صبح دیروز در دفتر
اســتادیوم فوتبــال مجموعــه ورزشــی
آزادی برگــزار شــد .بــه گــزارش روابط
عمومــی آزادی ،در ایــن نشســت که با
حضور محمد پوالدگر معاون توســعه

مهدی شیری ،مدافع راست پرسپولیس در گفتوگو با «ایران»:

به هواداران قول میدهم برای ششمین بار قهرمان شویم

ورزش قهرمانــی و حرفــهای وزارت
ورزش و جوانان ،شهابالدین عزیزی
خــادم رئیــس فدراســیون فوتبــال،
حســن کامرانیفر دبیرکل فدراسیون،
احمد مــددی مدیر مجموعه ورزشــی
آزادی و دیگــر مســئوالن برگــزار شــد،
دربــاره موضوعــات مختلــف از جمله
آمادهســازی بخشهــای مختلــف

ورزشــگاه آزادی ،نحــوه ورود و خــروج
تماشــاگران و اجــرای پروتکلهــای
بهداشــتی ،بحــث و تبــادل نظر شــد و
حاضــران ضمن بازدیــد از بخشهای
مختلف ورزشگاه ،نقاط ضعف و قوت
را مــورد بررســی و واکاوی قــرار داده و
بــر رفــع نواقــص زیرســاختی و موانــع
موجود در اسرع وقت تأکید کردند.
ëëاینفانتینــو بــه دیــدار رئیــس جمهور
میرود
عزیــزی خــادم ،رئیس فدراســیون
فوتبــال دیــروز در مراســم جشــن روز
ملی هوای پاک دربــاره آخرین خبرها
در مــورد حضــور جیانــی اینفانتینــو
رئیــس فیفــا در ایــران بــه خبرنــگاران
گفــت« :هنــوز آمــدن آقــای اینفانتینو
قطعــی نشــده ولــی چهارچوبهایــی
بســتهایم .چــون خودشــان هــم ویدیو
دادهانــد کــه بیــن هفتــم تــا یازدهــم
بهمــن بــه ایــران میآینــد .جلســهای
را هــم برنامهریــزی کردیــم کــه حتماً
بــا ریاســت محتــرم جمهــوری دیــدار
داشــته باشــند کــه از ظرفیــت رئیــس
فیفــا برای بحثهای زیســت محیطی
هم بهره ببریم .کاری که ســازمانهای
بینالمللــی هم دارند انجام میدهند
و بتوانیم آن را تسری دهیم».

سرمربی پرسپولیس در آستانه استعفا

گلمحمدی بعد از بازی با فوالد میرود؟

حذف پرسپولیس و استقالل از آسیا باعث آبروریزی است
محمــد محمدی ســدهی /نیم فصــل اول لیــگ برتر
فوتبــال بــه پایــان رســید و پرســپولیس بــا اختالف 3
امتیاز نسبت به استقالل (قهرمان نیم فصل) ماراتن
نیــم فصل اول را تمام کرد و در جایگاه دوم ایســتاد.
ســرخها پس از این بــازی در جام حذفــی به مصاف
ذوب آهــن رفتنــد و توانســتند ایــن تیــم را شکســت
دهنــد و به جمع  8تیم پایانــی جام حذفی راه یابند.
در نیــم فصــل اول مســابقات ســرخها بــا مشــکالت
زیــادی مواجه شــدند که شــاید مهمترین آن حذف
از مسابقات لیگ قهرمانان آسیا  2022است.
مهــدی شــیری ،بازیکــن تیــم فوتبــال
پرســپولیس در خصــوص بــازی با فجر شــهید
سپاســی در هفتــه پایانــی نیــم فصــل اول
مســابقات لیگ و ذوب آهن در جام حذفی
بــه خبرنــگار «ایــران» گفــت« :بــه
نظــرم دو بــازی خــوب را پشــت
ســر گذاشــتیم .بــازی بــا فجــر
بــازی بســیار ســختی بــود .فجر
تیــم دوندهای بــود و فضاها را
خیلی خوب پوشــش میداد.
بــا صبر و حوصله توانســتیم
فجر را شکست دهیم و نیم
فصل اول را با برد به پایان
برســانیم .بــازی بــا ذوب
آهــن هم بــازی خوبی بود
و توانســتیم کیفیتمــان
را نشــان دهیم .خوشــبختانه از این مرحله
جــام حذفــی صعــود کردیــم و امیــدوارم
بتوانیم امسال در جام حذفی قهرمان شویم».
پرسپولیس عیســی آل کثیر ،مهاجم گلزن
خــود را به دلیــل مصدومیت از دســت داد و
بــه نظر میرســد در نیــم فصــل دوم در خط
حملــه با مشــکل مواجــه شــود .او در این خصوص
بیان داشت«:از نظر من این گونه نیست و تیم ما با
وجود غیبت عیسی در خط حمله مشکلی نخواهد
داشــت .مقداری بدشانس هســتیم و اگر توپهای
ما در نیم فصل اول تبدیل به گل میشد شاید االن

آمار باالیی در گلزنی داشــتیم و با قهرمانی در نیم
فصل کارمان را به پایان میرساندیم .امیدوارم که
در ادامه فصل این موضوع برطرف شــود .مشکلی
در خط حمله نداریم و جای نگرانی نیست».
شــماره  17پرســپولیس پس از قهرمانی استقالل
در نیم فصــل صحبتهای کنایهآمیــزی مطرح کرد
و بــا اشــاره بــه  2امتیــازی که بــه اســتقالل در پرونده
گل گهر داده شــده ،ادعا کرد که پرســپولیس قهرمان
واقعــی نیــم فصل اســت .شــیری در ایــن خصوص
افــزود« :مــن کنایــهای بــه قهرمانی نیــم فصل
اســتقالل نداشــتم .تیــم مــا  5ســال اســت که
قهرمان شــده ،تیم خوبی هستیم و هوادارانی
داریم که شایســته قهرمانی هستند .فقط بعد
از پایان نیم فصل بهعنوان عضو کوچکی از
تیــم به هواداران قول دادم که بتوانیم
برای ششــمین بار قهرمان شویم و
هوادارانمان را خوشــحال کنیم،
مــا بــرای آن روز میجنگیــم و
قول مــی دهم ایــن اتفاق در
پایــان فصــل بیفتــد .یــادم
نمیآید برای صدرنشــینی
در نیــم فصــل بــه مــا جــام
داده باشــند .مهــم تیمــی
اســت که در پایان فصل در صدر
جدول قرار گرفته باشد».
وی در خصــوص بــازی بــا
فــوالد و شــرایط پرســپولیس
در نیــم فصــل دوم گفــت:
«بــازی ســختی بــا فــوالد
داریــم و امیدواریــم که
هماننــد بــازی رفــت
ایــن تیــم را شکســت
دهیــم .البتــه بایــد
بگویــم کــه در نیــم
فصــل دوم
شــر ا یط
ســختتر و

گرفتن امتیاز از تیمها بسیار دشوار خواهد شد .تیمها
در نیم فصل دوم از همدیگر شــناخت بیشــتری پیدا
میکننــد اما امیدوارم که بــا تدابیر کادر فنی و تمرین
و تمرکــز بیشــتر بتوانیــم بــه نتیجــه مــورد نظرمــان
برسیم».
مدافع راســت پرســپولیس صحبتهایــش را این
گونــه ادامــه داد«:بــرای کســب ششــمین قهرمانی،
همــه چیز دســت خودمــان اســت و نیم فصــل دوم
را پرقدرتتــر آغــاز خواهیم کرد .امیــدوارم که مجوز
حضور هواداران در اســتادیوم صادر شــود و هواداران
در کنارمان باشــند و بــا دعای خیر و انرژیشــان ما را
در این مســیر ســخت کمک کنند .ما هواداران زیادی
داریــم کــه میتوانیــم با کمــک آنهــا بــه اهدافمان
برســیم .در مقطع ســخت و حساســی قــرار گرفتیم و
هوادارانمان میتوانند به ما کمک زیادی کنند».
شــیری در خصــوص حــذف پرســپولیس از آســیا
بــا وجــود وعدههای بســیاری که مســئوالن فدراســیون
فوتبال در روزهای گذشته دادند ،بیان داشت « :در این
مــورد خیلیها صحبــت کردند .چیزی کــه میخواهم
در ایــن مــورد بگویــم این اســت که حذف پرســپولیس
و اســتقالل از آســیا باعــث آبروریــزی ایران اســت .این
موضوع تا حد بســیار زیادی برای اعتبار و آینده فوتبال
مــا زشــت بود .تبعــات منفی حــذف ســرخابیها را در
سالهای آینده خواهیم دید».
مدافع راســت پرسپولیس درباره مشکالت مالی
ایــن باشــگاه و عــدم دریافتــی بازیکنــان و کادر فنی
و همچنیــن تغییــرات مدیریتــی گفــت« :این عدم
دریافتــی تنها مختص بازیکنــان و اعضای کادرفنی
نیســت .ناراحتی ما از این اســت که کادر تدارکات و
دیگر ارکان باشــگاه هم مشــکالت بزرگــی دارند .به
تغییرات هم که دیگر عادت کردهایم.
امیــدوارم تیــم مدیریتی آقــای درویــش بتوانند
خیلی زود شــرایط باشگاه را ســامان دهند .همه ما
تا به امروز به عشق هوادار از همه چیز چشم پوشی
کردیــم امــا امیدواریــم که شــرایط بهتر شــود چون
اینجــا پرســپولیس و بهترین تیم ایران اســت و باید
همه چیز بهترین باشد».

آخرین شرایط بازیکنان کرونایی استقالل

شاید بازی با هوادار برگزار شود

گروه ورزشی /باشگاه اســتقالل روز دوشنبه اعالم کرد که نتیجه
تســت کرونــای تعــداد زیــادی از بازیکنــان و اعضــای کادر تیم
فوتبال اســتقالل مثبت شــده اســت و بــه همین علت بــا تأیید
سازمان لیگ ،بازی آبیپوشان پایتخت مقابل پیکان در مرحله
یک هشــتم نهایی رقابتهای جام حذفی لغو شد .طبق اعالم
مدیران باشگاه استقالل 17 ،نفر از بازیکن این تیم مبتال به کرونا
شــدهاند و یک نفــر از اعضای کادر فنی نیز به کرونا مبتال شــد و
این افراد در حال حاضر در قرنطینه به ســر میبرند .به گزارش
ایسنا ،بازیکنان استقالل  ۲روز است که در شرایط قرنطینه به سر
میبرند و تحت نظر پزشک فرایند درمانی خود را طی میکنند.
طــی پیگیریهای انجام شــده ،حــال عموم بازیکنان اســتقالل
مســاعد و در حــال حاضر مســأله تســت مجــدد از آبیپوشــان
کرونایی مطرح اســت .طبق پروتکلهای وضع شده ،افرادی که
به امیکرون مبتال شدند باید  ۵روز در قرنطینه باشند و اگر بعد
از  ۵روز عالئمی نداشته باشند ،میتوانند تست کرونا دهند و اگر
نتیجه تســت منفی بود ،میتوانند به شرایط عادی بازگردند .با
توجه به مساعد بودن حال بازیکنان استقالل ،این امکان وجود

دارد که برخی بازیکنان اســتقالل زودتر از موعد مقرر به شرایط
عادی بازگردند .طبق پروتکلهای کرونا ،اگر فردی به امیکرون
مبتال شــده باشــد و  ۳روز درگیر عالئمی نباشد ،میتواند تست
دهد و تا مشــخص شــدن نتیجه تســت اگــر حــال عمومی فرد
خوب باشــد ،میتواند به شــرایط عادی خود بازگــردد .با وجود
ایــن ممکــن اســت برخــی بازیکنــان اســتقالل بتوانند شــرایط
بهتــری بــرای بازگشــت به وضعیت عــادی پیدا کننــد .بازی دو
تیم استقالل و هوادار در چهارچوب هفته شانزدهم رقابتهای
لیگ برتر ،روز شــنبه ۲ ،بهمن برگزار خواهد شــد و اگر استقالل
 ۱۱+۵بازیکــن در اختیــار داشــته باشــد ،میتوانــد در ایــن بازی
مقابــل هــوادار صفآرایی کنــد .قرار بر این اســت کــه بازیکنان
اســتقالل امروز (پنجشــنبه) دوباره زیر نظر سازمان لیگ تست
کرونا دهند .در شــرایطی که برگزاری بازی استقالل برابر هوادار
با این شــرایط در هالهای از ابهام قرار گرفته اســت ،رضا عنایتی
سرمربی هوادار دیروز در مصاحبهای اعالم آمادگی کرد تیمش
برابر اســتقالل مشــکلی برای بــازی ندارد و در عیــن حال گفت
تمرینات این تیم تعطیل نشده است.

گروه ورزشــی /در هفتههای اخیر باشگاه پرسپولیس با بحران مالی روبهرو
بود و کار به جایی رســید که حتی بازیکنان و یحیی گلمحمدی هم لب به
انتقاد گشــودند و نســبت به مشــکالت موجود هشــدارهایی دادند اما حاال
داســتان فراتر از انتقاد رفته و دیروز خبری منتشــر شد مبنی بر اینکه یحیی
گلمحمدی سرمربی این تیم شرایط را برای ادامه کار مناسب نمیبیند و
احتمال دارد بعد از بازی با فوالد کنارهگیری کند .خبری که خبرگزاریهای
مهــم کشــور از جمله ایرنا ،ایســنا و تســنیم ،به آن پرداختنــد .گلمحمدی
تصمیم گرفته در صورت حل نشدن مشکالت مالی تیم و پرداخت نشدن
مطالبات ،بعد از بازی با فوالد از پرســپولیس جدا شــود .اتفاقی که با توجه
به مشکالت مالی شدید سرخها در چند ماه گذشته ،میتواند شوک بزرگی
به پرســپولیس و هوادارانش باشــد .باشگاه پرســپولیس در زمان مدیریت
سید مجید صدری ۲۰ ،درصد مطالبات اعضای تیم خود مربوط به فصل
جدیــد را پرداخــت کرد و در حالی کــه قرار بود درصد دیگــری از قراردادها
پرداخــت شــود ،صــدری از ســمت خود اســتعفا کــرد .پس از حضــور رضا
درویش و اعضای تیم مدیریتی جدید در پرســپولیس ،این مدیر به اردوی
پرســپولیس پیش از مصاف برابر فجرسپاسی رفت و در حالی که بازیکنان
و برخی اعضای کادر نسبت به پرداخت نشدن مطالباتشان گله داشتند،
قولــی بــرای پرداخت پــول در روزی مشــخص نداد که همیــن امر موجب
ناراحتــی اعضای تیم شــد .ایــن در حالی اســت که ظاهراً موعــد پرداخت
کارگــزار ایــن باشــگاه نیز فرا نرســیده و به همیــن دلیــل مدیرعامل جدید
پرســپولیس باید به دنبال منابع مالی دیگری باشد .گفتنی است بازیکنان
پرســپولیس تاکنون چند بار تا آســتانه اعتصاب و تعطیــل کردن تمرینات
پرســپولیس پیــش رفتهانــد اما هــر بــار گلمحمدی و ســایر اعضــای کادر
فنی ،مانع این اتفاق شــدهاند و حاال باید دید تا پیش از دیدار پرســپولیس
برابر فوالد ،باشــگاه میتواند مشــکالت مالی را رفع کند یا باید شاهد رفتن
گلمحمــدی و حواشــی پس از آن در پرســپولیس باشــیم .پرســپولیس در
حالی عصر شــنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف فوالد خوزستان میرود که
گلمحمدی تمرین دیروز این تیم را تعطیل کرد.

