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ورزش | مهاجم پیشین پرسپولیس که به الغرافه پیوست در صورت صعود تیمش به مرحله گروهی و همین طور حضور در بین ۱۶ تیم 

برتر آسیا، احتماال برابر پرسپولیس قرار خواهد گرفت. بر اساس گروه بندی لیگ قهرمانان آسیا، الغرافه قطر که به تازگی مهدی طارمی را 
به خدمت گرفته است برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ابتدا باید برابر پاختاکور ازبکستان به برتری برسد.

۱۷میلیارد از حلقوم پرسپولیس بیرون کشیده شد
| مدیرعامل باشــگاه پرســپولیس گفــت: خودمان را 
موظف دانستیم که مشکل محرومیت از دو پنجره برطرف شود. 
حمیدرضا گرشاســبی مدیرعامل باشگاه پرســپولیس، برانکو 
ایوانکوویچ و افشین پیروانی در نشســت خبری باشگاه شرکت 
کردند. گرشاسبی در ابتدا گفت: گرشاسبی درباره جدایی مهدی 
طارمی از پرســپولیس و ضرری که به باشگاه وارد کرد، توضیح 
داد: مشکالت بعد از  رفتن طارمی به ریزه اسپور به وجود آمد و 
ضررهایی به پرسپولیس وارد شد. باشگاه موظف به پرداخت ۸۰۰ 
هزار یورو جریمه شد اما با پیگیری اعضای محترم هیات دولت و 
همچنین شخص آقای دکتر سلطانی فر، توافقاتی صورت گرفت. 
همچنین خودمان را موظف دانستیم که مشکل محرومیت از دو 

پنجره برطرف شود.
او افزود: طارمی با توجه به دوری چهار مــاه و ۱۰ روزه اش از 
مسابقه ها ضربه روحی متحمل شده بود و ما از او به جلسه هیات 
مدیره دعوت کردیم تا پیشنهاد تمدید بدهیم تا طارمی با جبران 
کردن، دل هواداران را به دست بیاورد. برانکو و پیروانی بارها با او 
جلسه گذاشتند اما تفکر طارمی به این گونه بود که می خواست در 
خارج از کشور تجربه کسب کند چون می گفت سنش هم طوری 
است که نمی تواند چند سال دیگر صبر کند. خودم و اعضای هیات 
مدیره تمام تالشمان را برای ماندن مهدی طارمی انجام دادیم اما 
اجازه هم نداریم که عظمت باشــگاه پرسپولیس را به خاطر یک 

بازیکن که از پرسپولیس دل کنده زیر سوال ببریم.
او ادامــه داد: ورزش و موفقیت هر ورزشــکاری دلی اســت و 
اگر دلش با تیم نباشــد، قطعا هماهنگی اعصاب و عضله وجود 
نخواهد داشت. در نهایت به این جمع بندی رسیدیم که با جبران 
بخشــی از ضررهای وارد شــده اجازه رفتن طارمــی را بدهیم. 

طبق تفاهم نامه ای که طارمی امضا کرده اســت، او باید بخشی 
از دریافتی اش از الغرافه را به پرســپولیس بدهد. همچنین تمام 
پاداشــی که فیفا برای بازیکنان ملی پوش در نظر گرفته باید به 

صورت کامل به حساب باشگاه واریز شود.
مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با بیان این که »طارمی از امضای 
قرارداد با الغرافه خبر داده است« گفت: تا زمانی که باشگاه الغرافه 

به نامه ما پاسخ ندهد، این موضوع برای ما قطعی نیست.
گرشاسبی در پاسخ به این پرســش که چه برنامه ای برای تیم 
در زمان بســته بودن پنجــره نقل و انتقــاالت دارد عنوان کرد: 
خوشبختانه آقای برانکو یک مربی حرفه ای در همه امور است. او 
انسانی است که ضمن حفظ منافع خودش به سمت منافع باشگاه 
نیز چرخش دارد. این یکی از بهترین خصوصیات اخالقی برانکو 
است. نشســت های مختلفی را قبل از امضای قرارداد در زمینه 
استعدادیابی و تیم های پایه داشتیم. همین طور در حال نوشتن 
برنامه ای هستیم که هنوز نهایی نشده است تا تیمی در لیگ دو یا 

سه کشور داشته باشیم.
گرشاسبی درباره پرداخت مطالبات ژوزه گفت: ژوزه تمام شد. 
خیالتان راحت. بدهی ها صفر شد و خواهشم  این است که دیگر 
بحثش را نکنید چون پرونده اش بســته شد. خاطره ای بگویم تا 
خستگی تان رفع شود. رفیقی داشــتیم که بازنشسته شده بود. 
پرونده او را روی دوش شــان گذاشته بودند و الاله االاهلل گویان به 
ســمت بایگانی می بردند. ما هم پرونده ژوزه را به همراه اعضای 
هیات مدیره بایگانی کردیم.گرشاســبی همچنین در واکنش به 
صحبت خبرنگاری مبنی بر حضور تعدادی بازنشسته در باشگاه 
پرسپولیس توضیح داد: این سوال، ورزشی نیست. قانونی مصوب 
مجلس شورای اسالمی است که به تمام دستگاه های اجرایی ابالغ 

شده است. در موضوع بازنشستگی، برخی افراد مستثنی هستند. 
همچنین ایثارگران، رزمندگان و تعدادی دیگر مثل خانواده شهدا 
شامل بازنشستگی نمی شــوند. این افراد نیز از روش های قانونی 
استفاده کرده اند و فعالیت می کنند.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس 
در بخش دیگری از نشست خبری در پاسخ به پرسشی مبنی بر این 
که آیا کسر امتیاز پرسپولیس را تهدید می کند یا نه، توضیح داد: در 
حال حاضر روند به سمت شفاف سازی و اصالح امور پیش می رود. 
تمام مباحث مالی به صورت شفاف و قانونمند انجام می شود. مبلغ 
۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از جریمه های فیفا رفع شــده 
و دینی بود که بیشــترش به صورت ناحق از حلقوم پرسپولیس 
بیرون کشیده شد و کمر باشگاه را در یکی دو سال اخیر خم کرد 
اما خوشبختانه با درایت همه، بخش عمده ای از آن حل شده است. 
گابریل بازیکن پرسپولیس از باشگاه شکایتی داشت که حل شد. 
بعد از آن او با وکیلش به مشکل خورد و به فیفا شکایت کرد و گفت 
 CAS وکیلم طلبم را نداده است. ما هم جواب دادیم و پرونده به
رفته است. در این مدت نیز بیکار ننشســتیم و وکیل را متقاعد 
کردیم که دیداری با او در دوبی داشته باشد و رضایت کامل گابریل 
را بگیرد.او همچنین در پاسخ به این پرسش که آیا قرارداد برانکو به 
صورت قطعی دو ساله است یا در سال دوم مشروط تمدید می شود، 
گفت: تمام مواردی که به ذهن شما می آید، در قرارداد لحاظ شده 
و مشکلی نیست. باز هم تاکید می کنم که برانکو مربی حرفه ای 
است و هیچ گاه با هیچ شخصی مشکل پیدا نخواهد کرد. مشکل 
نوراللهی هم در حال حل شدن است و با پیگیری های انجام شده 
ظرف چند روز آینده خبر قطعی و خوشحال کننده را به هواداران 
اعالم خواهیم کرد تا به جمع سرخ پوشان اضافه شود.گرشاسبی در 
پاسخ به این سوال که آیا پیگیر تمدید قرارداد بازیکنان است گفت: 

تا سرمربی تعیین تکلیف نکند در مورد هیچ بازیکن و کمک مربی 
در کادر فنی کاری انجام نمی دهیم و بعد از آن باشگاه باید جلساتی 
بابت تمدید قراردادها انجام دهد.مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در 
بخش دیگری از نشست خبری درباره این که این باشگاه هیچ گاه 
در پرونده های حقوقی برنده نبوده و همیشه با پرداخت بدهی ها 
آن را مختومه اعالم کرده است اظهار کرد: پیگیری ما در پرونده 
مهدی طارمی باعث شــد ۸۰۰ هزار یورو جلو بیفتیم. ما باید در 

این پرونده برنده می شدیم اما ۱۷ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان 
بدهی و سابقه منفی از پرسپولیس در فیفا وجود داشت که باعث 
می شد خوشبینانه با حرف های ما برخورد نشود. همچنین از داخل 
ایران مصاحبه هایی می شــد که به نفع آنها در فیفا تمام می شد. 
ریزه اسپور نیز به ما گفت که برگ برنده آنها همین مصاحبه ها بود 
اما هر چه بوده گذشته و از االن مراقب هستیم تا مشکل دیگری 

گریبان ما را نگیرد.

گرشاسبی:

 رییس فدراسیون بسکتبال: افراد دورافتاده 
را برمی گردانم

| رامین طباطبایی معتقد است از تمام ظرفیت ها در بسکتبال استفاده خواهد کرد.
رییس فدراسیون بسکتبال پس از انتخابات این رشته در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: اولویت من وفاق 
و همدلی است. از ظرفیت همه نیروها  استفاده می کنیم. آنهایی که از بسکتبال دور افتاده اند را باز می 
گردانیم. اصالح کمیته ها را در نظر داریم و سازمان لیگ قدرتمند برای پویا شدن لیگ خواهیم داشت.

او ادامه  داد: بانوان ما 3۰ ســال عقب افتاده اند ، اما پتانسیل  قرار گرفتن در بین شش تیم برتر آسیا را 
دارند. در نظر داریم ارتقای مربیان بانوان را انجام دهیم و همچنین مربی خارجی برای این بخش جذب 
کنیم. من به حامیان مالی اعتقاد دارم و باید از بســکتبال که خود یک برند اســت برای جذب  اسپانسر 
استفاده کنیم. در صدد ایجاد سامانه هواداری هستم و از تمام پتانسیل  های اقتصادی استفاده می کنیم.

او ادامه  داد: استعدادیابی اولویت دیگر ما است و باید با یک برنامه ملی و آکادمیک کار را پیش ببریم. 
باید قاعده هرم بســکتبال ۱۰ تیم ملی نونهاالن باشــد تا در راس هرم دو تیم ملی خوب بزرگساالن را 

داشته باشیم. 
باید چند حامد حدادی و چند بهنام یخچالی و چند صمد نیکخواه بهرامی پرورش دهیم. تالش ما این 

است که در  ادامه مسیر از همه ظرفیت ها و پتانسیل ها استفاده کنیم.
طباطبایی همچنین گفت : ساختار و تشکیالت فدراســیون را بازنگری می کنیم و با قدرت برای جام 
جهانی ۲۰۱9 آماده می شویم .هدف ما در تیم   ملی حضور در جام جهانی و کسب سهمیه  المپیک است.

 ورود شورای تامین استان گلستان
 به حاشیه های کورس گنبد

| مدیرکل اداره ورزش و جوانان استان گلســتان می گوید که حواشی ایجاد شده در کورس گنبد 
در خارج از فضای سوارکاری انجام شده و قرار است شورای تامین برخورد جدی با مسببان این اتفاق انجام 
دهد.بهمن طیبی درباره حواشــی ایجاد شده در مسابقه های اسب ســواری گنبد اظهار کرد: هر اتفاقی که 
در مسابقه های ســوارکاری گنبد روی می دهد، از سال های گذشته شاید ده ها سال قبل وجود داشته است. 
عین همین اتفاقات، پیش بینی و شرط بندی ها از گذشــته انجام می شده است. تنها تفاوت آن در این است 
که اکنون مسابقه ها به صورت محلی برگزار می شود. قبال که به صورت ملی برگزار می شد اتفاقاتی از همین 
قبیل با همین شکل و شمایل رخ می داد. اکنون که به صورت محلی برگزار می شود، دالیل آن متفاوت است.
او ادامه داد: این اتفاقات اصلی ربطی به مســابقه های سوارکاری ندارد و در فضای مسابقه های کورس انجام 
نمی شود. یک سری شرط بندی است که خارج از فضای مســابقه ها اتفاق می افتد. همیشه در این میدان ها 
تنش هایی وجود دارد که این بار نیز این تنش ها با تالش نیروی انتظامی جمع شده است.مدیرکل ورزش و 
جوانان استان گلستان ادامه داد: اصال شرط بندی ربطی به مسابقه ها نداشته است. این حواشی در خارج از 
فضای کورس و در گوشــه دیگری از مجموعه سوارکاری انجام شده است. همیشه عده ای از آدم های خاص 
در این رقابت ها حضور دارند که به صورت مخفیانه شرط بندی انجام می دهند. در این مسابقه ها با هم درگیر 
شدند و نیروی انتظامی به این ماجرا ورود کرد. قرار است با این اتفاقات برخورد جدی شود ولی باید بگویم 

که این درگیری ها مربوط به این یک سال یا یک سال و نیم گذشته نبوده است.

داورزنی: انتخابات بسکتبال دموکراتیک بود
| رئیس مجمع انتخابات فدراسیون بسکتبال گفت: بسکتبال به وفاق نیاز دارد 

و باید از تمام پتانسیل بسکتبال استفاده شــود. معاون وزیر ورزش و جوانان هم چنین از حمایت وزارت 
ورزش و جوانان از بانوان برای کسب کرسی های بین المللی خبر داد.محمدرضا داورزنی، پس از مجمع 
انتخابات فدراسیون بســکتبال در جمع خبرنگاران، اظهار کرد: خدا را شــکر مجمع دموکراتیک برای 
بسکتبال برگزار شــد و اعضای مجمع آقای طباطبایی را انتخاب کردند. به  هر حال همه نامزدها در این 
مدت رایزنی های خود را انجام داده و تبلیغات کرده بودند، اما این مجمع است که رای نهایی را می دهد و 
در بسکتبال نیز این اتفاق افتاد. وزارت ورزش و جوانان نیز از انتخاب مجمع فدراسیون بسکتبال حمایت 
خواهد کرد.او ادامه  داد: به  هر حال بسکتبال همان طور که نامزدها گفتند به اتحاد و همدلی نیاز دارد و 
رییس فدراسیون بسکتبال نیز باید به این موضوع توجه ویژه ای داشته باشد. قطعا نیز می تواند از توانایی و 
برنامه های نامزدهای انتخاباتی نیز استفاده کند تا بسکتبال در مسیر توسعه قرار بگیرد.داورزنی با اشاره به 
آیین نامه  انتخابات فدراسیون ها، بیان  کرد: در آیین نامه  جدید مواردی اصالح شده اند. در آیین نامه  کنونی 
شرایط به طوری است که گفته می شود رییس می تواند اعضای خود را برای انتخابات بعدی بچیند، اما در 

آیین نامه  جدید که در دستور کار تصویب دولت قرار دارد، مواردی اصالح شده است.
او ادامه  داد: تعداد اعضای مجمع در آیین نامه  جدید حدود ۶۰ نفر اســت که نیمی از آنها هیات های 
استانی هســتند و نیمی از آنها نیز رییس فدراسیون در انتخابش نقشی نخواهد داشت و به همین دلیل 

این موضوع نیز از نگرانی ها کم می شود.

پیروانی: دیگر مربی نمی شوم
| سرپرســت تیم فوتبال پرســپولیس گفت باید در کنار هم اتفاقات خوب را رقم 

بزنیم.افشین پیروانی  بیان کرد: مدتی است از نزدیک با آقای گرشاسبی کار می کنم و می دانم خیلی زحمت 
می کشند. مشکالتی در باشگاه ناخودآگاه بوده اما باید دست به دست هم دهیم تا اتفاقات خوبی بیفتد.مدیر 
تیم فوتبال پرسپولیس همچنین گفت: هواداران بدانند که ما به خاطر آنها در این جا جمع شده ایم. یکسری 
اتفاقاتی در باشگاه افتاد که خارج از بحث ما بود و نوراللهی نیز نمی توانست کاری انجام دهد. او از سرمایه های 
باشگاه است و خوشحالیم که او در تمرینات حضور پیدا کرد. از فرماندهی کل سپاه و سردار باران چشمه و سردار 
توکلی و آجورلو و مسئوالن باشگاه تراکتورسازی تشکر می کنم. از سردار کمالی نیز به خاطر حمایت هایشان 
از بحث بازیکن سرباز تشکر می کنم.پیروانی در ادامه گفت: نوراللهی به خاطر اتفاقات اخیر و دو اخطاره بودن 
باشگاه پرسپولیس به خاطر اتفاقات اخیر نمی تواند در کار نیروهای مسلح دخالت کند. این بحثی هم که پیش 
آمده درباره تیم ملی بوده است و به باشگاه پرســپولیس ارتباطی ندارد. بحث خدمت رفتن وظیفه هر کسی 
است و این که نورالهی توانست در بازی های آسیایی بازی کند نشان می دهد که کار درست بوده است.افشین 
پیروانی در مورد ورودش به عرصه مدیریت فوتبال گفت: اول باید بگویم که برانکو یکی از بهترین مربیانی است 
که به فوتبال ایران آمده است. من با او از قدیم ارتباط داشته ام. در حال حاضر پرسپولیس این مربی بزرگ را 
به استخدام خود درآورده است و آرزو دارم ۱۰ سال دیگر هم آقای برانکو در پرسپولیس بماند. همین جا هم 
اعالم می کنم اگر آقای برانکو سالیان دیگر تصمیم به رفتن بگیرد بنده در بحث فنی ورود نمی کنم. یکسری از 
دوستان شاید در بیرون دلواپس باشند اما باید بگویم به هیچ عنوان دیگر قصد مربی گری ندارم. هر کسی را بهر 
کاری ساخته اند و سرنوشت من این بوده که دیگر به مربی گری برنگردم چون مشکل ترین کار، مربی گری است.

زوج مسی در بارسلونا کیست؟
| جوردی آلبا به عنوان زوج جدید ستاره آرژانتینی در بارسلونا محسوب می شود.پس 

از جدایی نیمار از بارسلونا، جوردی آلبا مسئولیت مهمی را در تیم و زمین بر عهده گرفت و اهمیتش برای آبی  
اناری ها بیشتر شد. مهاجم  اسپانیایی به همراه لیونل مسی گوش چپ خط حمله تیم را با همکاری هم قدرتمند 
کردند. این منطقه جایی است که اغلب پیروزی های بارسلونا از آن جا به دست می آید.در پنج فصل گذشته میان 
این دو بازیکن تنها هفت پاس گل رد و بدل شده بود که پنج پاس به مسی و دو پاس به آلبا اختصاص داشت اما 
در این فصل همه چیز تغییر کرد. مسی و آلبا در گلزنی مشارکت زیادی داشتند. نخستین پاس ستاره آرژانتینی 
در مستایا )ورزشگاه والنسیا( اتفاق افتاد و باعث شد بازی یک بر یک مساوی شود. دومین پاس مهاجم آرژانتینی 
در دیدار بامداد جمعه هفته  گذشته برابر سلتاویگو بود. آلبا با پاس زیبای مسی توانست گل سوم تیمش را به ثمر 
برساند. پاس های گل آلبا به مسی بیش از این است. مدافع  اسپانیایی هفت بار ستاره آرژانتینی را در موقعیت گل 
قرار داد.شکل بارسلونا نسبت به گذشته کامال فرق کرده است. در گذشته این مسئولیت به عهده دنی آلوس بود 
و سپس نیمار این کار را انجام داد. اکنون آلبا چنین پاس هایی را می دهد. آلبا در مصاحبه ای پیش از سال نو به 
جدایی مهاجم برزیلی اشاره کرد و گفت : نیمار بازیکن خیلی بزرگی است که به خاطر شرایط، احساس و تفکرش 
تصمیم گرفت بارسلونا را ترک کند. بازیکنانی در تیم ماندند که می توانند خوب کار کنند و من خیلی خوشحالم.
آبی  اناری ها پس از جدایی نیمار سیستم خود را از 3 – ۴ – ۴ به ۲ – ۴ – ۴ تبدیل کردند که این موضوع به نفع 
تیم تمام شد.بر اساس آمار موجود مسی و آلبا در این فصل ۲۲3 پاس به هم دادند. مدافع  اسپانیایی به بازیکن 
آرژانتینی ۱3۰ پاس )9۵ اللیگا، ۲۲ لیگ قهرمانان اروپا، سه کوپا دل ری و ۱۰ سوپر جام( داد. در مقابل مسی 

93 پاس )۷۲ اللیگا، ۱۴ لیگ قهرمانان اروپا، پنج کوپا دل ری و دو سوپر جام( به آلبا داد.

مصائب تیم فوتبال بانوان استقالل خوزستان
| کاپیتان تیم فوتبال بانوان استقالل خوزستان با اشاره به شرایط نابسامان این تیم، 

گفت: وضعیت ما دردناک است و دلم برای تیمم می سوزد. اگر این تیم منحل شود، شخصیت ما چه می شود؟
معصومه رحیمی درخصوص مشکالت این تیم برای اعزام به سیرجان برای بازی در هفته نخست نیم فصل دوم 
لیگ برتر کشور، اظهارکرد: ما مشکالت بسیاری داریم و روز پنجشنبه نیز از صبح تا عصر به همراه سرپرست تیم 
در محل باشگاه بودیم و از مسووالن باشگاه خواستیم که بگذارند که این برای بازی به سیرجان برویم، زیرا در غیر 
این صورت از جدول مسابقات کنار گذاشته می شدیم.وی بیان کرد: در ابتدا قرار بود با هواپیما به سیرجان برویم و 
بعد هم گفتند نمی توانیم تیم را اعزام کنیم که سخنگوی باشگاه نیز با مدیرکل وزش و جوانان استان تماس گرفت 
و او هم گفت که من کمک می کنم ولی بعد هم خبری نشد و حتی به ما گفتند که ممکن است، تیم منحل شود 
و باید آقای حیدری کمک کند.این بازیکن تیم فوتبال بانوان استقالل خوزستان ادامه داد: به هر حال باشگاه می 
گوید که آقای حیدری باید حمایت کند زیرا خود او نیز قول حمایت داده است و حداقل او باید هزینه های رفت و 
برگشت به بازی ها را تقبل کند و ما هم هزینه اسکان و خورد و خوراک را می دهیم. در نهایت هم به نتیجه نرسیدند 
و ما هم به آن ها التماس کردیم که حداقل بگذارید که بازی با سیرجان را برویم. وی بیان کرد: پس از کش و قوس 
های فراوان قرار شد که ما با اتوبوس به سیرجان ســفر کنیم و بازی هم با یک روز تاخیر، روز شنبه برگزار شود 
که البته سیرجان قبول نکرد و در نهایت هم بازی معوقه اعالم شد.کاپیتان تیم فوتبال بانوان استقالل خوزستان 
گفت: ما چه گناهی کرده ایم که این وضعیت ماست. من اول فصل می خواستم به ذوب آهن بروم و حتی تا پای 
قرارداد هم رفتم ولی گفتم برای تیم استانم بازی کنم، بهتر است و اگر اکنون تیم منحل شود، ما ضرر می کنیم.
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برانکو:

| سرمربی پرســپولیس در نشســت خبری با حضور 
حمیدرضا گرشاسبی و افشین پیروانی درباره مسائل روز باشگاه 
و تیم پرسپولیس صحبت کرد. برانکو در ابتدا اظهار کرد: خیلی 
وقت است که اعضای کامل باشگاه را یک جا ندیده ایم. مدیرعامل 
باشگاه و سرپرست تیم تقویت بزرگی برای پرسپولیس هستند. 
ما قراردادمان را دو ســاله تمدید کردیم. یک بار دیگر از آقای 
گرشاســبی و هیات مدیره محترم تشــکر می کنم که ســریع 
توانســتیم منافع مشــترک را پیدا کنیم. همکاری و کار برای 
توسعه بیشــتر تیم اســت. از حمایت بی دریغ هوادران تشکر 

می کنم.
او افزود: بدون هواداری پرشــور هواداران و عشقی که به تیم 
می دهند، کار کردن ســخت اســت. افتخار می کنم که عضوی 
از باشگاه پرســپولیس هســتم. همین طور که آقایان کاشانی 
و گرشاســبی خدمات زیادی به باشگاه پرســپولیس کرده اند، 
امیدوارم این خدمت را در تمام جوانب ادامه دهند. توافق کردیم 
که قرارداد جدیدی داشته باشیم و باید بگویم تازه اول راه است 
و من از یک چالش جدید خوشحالم. انگیزه مضاعفی برای رشد 

و پیشرفت پرسپولیس دارم.
برانکو ادامه داد: نتایجی که تا به حال داشتیم به هیچ عنوان 
ما را به خواب نخواهــد برد بلکه انگیزه مضاعفی برای بیشــتر 
کار کردن اســت. به بازیکنانــم تبریک می گویــم که با تالش 
زیاد، پرســپولیس را به این جا رســاندند. همه ما مهم هستیم 
امــا بازیکنانی که پرســپولیس را به این جا رســانده اند مهم تر 
هستند چون آن ها در زمین زحمت کشیدند و حداکثر توانشان 
را می گذارند. هیچ کدام از ما از انتقاد فــرار نمی کنیم و انتقاد 
در تمام دنیا وجود دارد. این نشســت خبری هم نشان می دهد 
همیشــه به دنبال همکاری با رسانه ها هستیم. شاید مقداری با 
بردهای پشت سر همی که آوردیم خسته شده باشیم اما انتظار 

دارم همکاری دوستانه و ورزشی با یکدیگر داشته باشیم.
برانکو خاطرنشــان کرد: می دانیم کار هیچ وقت شسته ُرفته 
پیش نخواهد رفت اما هدفمان این اســت عــالوه بر این که به 
صورت مستمر در فوتبال ایران فعال هستیم، به دنبال قهرمانی 
باشیم. سعی می کنیم بیشترین قهرمانی ها را به دست بیاوریم. 
ابتدای فصل اعالم کردیم که اهداف مــان تنها برای این فصل 

نیست و می خواهیم سوپرجام، لیگ و آسیا را به دست آوریم.
او ادامه داد: از بازگشــت نورالهی به تیم خوشحالم. متاسفانه 
طول کشید تا وضعیت این بازیکن مشخص شود و بدی این بود 
که او یک ســال بازی نداشت. تمام تالشمان را می کنیم تا او را 
برای بازی پیش رو آماده کنیم و در تمرینات ارزیابی می کنیم که 
در چه حد از آمادگی قرار دارد و تا چه حد به تیم کمک خواهد 
کرد. همین طور در ترکیب اصلی برای بازی دوستانه فردا خواهد 
بود. انتظار داریم پس از این زمان وضعیت آمادگی اش را برای ما 

نشان دهد و کیفیت قبل از سربازی را نشان دهد.
سرمربی پرســپولیس درباره دیر امضا شدن قراردادش و این 
که گفته می شود از تیم ملی پیشنهاد دارد بیان کرد: کدام تیم 
ملی را می گویید؟ اوال باید بگویم آن قدر برنامه های ما فشــرده 
بود که اصال وقت نمی شــد برای تمدید قرارداد مذاکره کنیم. 
آقای گرشاسبی حدود یک ماه پیش تشریف آوردند و مقداری 
زمان نیاز بود تا او وضعیت باشــگاه را سبک سنگین کند. ریتم 
بازی ها نیز طوری بود که هر سه چهار روز باید یک بازی انجام 
می دادیم. اصال وقت نبود که مذاکرات را شروع کنیم. درباره تیم 
ملی ایران هم باید بگویم که سرمربی دارد و موفق شده به جام 
جهانی راه پیدا کنــد. این تیم با مربی اش به جام جهانی خواهد 
رفت اما اگر منظورتان تیم های ملی دیگری اســت، باید بگویم 
بله. پیشنهادهایی داشتم اما دلیلی برای عقب انداختن مذاکرات 

با پرسپولیس نبود.
برانکو در پاســخ به این شوال که با توجه به تمدید قراردادش 
آیا باز هم باید منتظر موفقیت های پرســپولیس باشیم؟ گفت: 
ما همواره به موفقیت های باشــگاه در خــارج از ایران هم فکر 
می کنیم. باشگاه از همه افراد مهم تر است و هیچ فردی باالتر از 

باشگاه نیست چه برسد به بازیکنان.
 تنها منطق درســت هم همین اســت. همان طــور که آقای 
گرشاسبی گفت طارمی پیشنهاد باشگاه را داشت ولی راه دیگری 

را انتخاب کرد. بهترین آرزوها را برای او دارم. 
برای او به عنــوان بهترین ملی پوش آرزوی موفقیت دارم و به 
خاطر تالش هایش هم در طول ســه سال برای پرسپولیس از او 

تشکر می کنیم. این یعنی حرفه ای گری.
برانکو همچنین در مورد این که بندی در قراردادش وجود دارد 

که اگر پیشــنهادی از تیم ملی کرواسی یا دیناموزاگرب داشته 
باشد می تواند از پرسپولیس جدا شــود تصریح کرد: خوشحالم 
که نگران قرارداد من و به دنبال امنیت من هســتید اما قرارداد 

بین باشگاه و مربی اسرار کاری است.
 این چیزها مسائل شخصی است و به این منظور امضا می شود 

که منافع هر دو طرف لحاظ شود.
 در ایران و همه جای دنیا شــاهد این قضیه هستیم. قرارداد 

تنها یک برگه است که بین دو طرف امضا می شود.
برانکو همچنین گفت: هر تالشی می کنیم به خاطر هواداران 
است. به همین خاطر زمانی که بازی نفت تهران بدون تماشاگر 

برگزار شد ناراحت شدیم.
 حمایت، سرمایه اصلی ما اســت. در مورد کادر فنی نیز باید 
بگویم همچنان تا دو سال دیگر دستیاران من باقی خواهند ماند 

اما احتمال تغییر همیشه وجود دارد.
 شاید بعضی اوقات دالیل شــخصی به وجود بیاید همان طور 

که آقایان آندره و چوک این مشکل را داشتند.
 بعضی اتفاقات را نمی توان پیش بینی کرد اما برنامه اصلی ما 
ادامه دادن با انگیزه زیاد به همراه اعضای فعلی کادر فنی است.
برانکو در پاســخ به ســوالی مبنی بر این که با توجه به اصرار 
طارمی برای رفتن آیا در پایان فصل هــر بازیکنی که اصرار به 
رفتن داشته باشد می تواند برود؟ اظهار کرد: قرارداد طارمی در 
پایان فصل به پایان می رسید، هم گرشاسبی و پیروانی و هم من 
پیشنهاد قرارداد جدید را ارائه کردیم ولی از طریق وکیلش کتبا 

اعالم کرد که مایل به ادامه همکاری نیست.
 ما در نهایت می توانســتیم یک ماه و نیم دیگر او را داشته 
باشیم، آن هم در شــرایطی که او از نظر ذهنی در اختیار تیم 

نبود. ما می خواستیم او را نگه داریم ولی نتوانستیم.
برانکو افزود: این ها بســتگی به منافع باشگاه و بازیکن دارد. 
من به عنوان مربی اجازه نمی دهم کسی برود چون از گرفتن 
بازیکن جدید محروم هستیم اما اگر باشگاهی ۱۰ میلیون دالر 
به بازیکن ما پیشــنهاد دهد، جای ســوال است که می توانیم 
اجازه ندهیم که بازیکن برود؟ به هــر حال باید بازیکن را هم 
درک کنیم چون هر کدام از آن ها به دنبال بهترین گزینه برای 

خودشان هستند.
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