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هفته نامه
اتفاق هفته

اهالی فوتبال هنــوز به دعوت 
شــدن مســعود شــجاعی به 
امیدوار هســتند.  تیم ملــی 
شجاعی که در دوران حضورش 
در پانیونیوس به همراه احسان 
حاج صفی مجبور شد مقابل تیم 
رژیم صهیونیســتی قرار بگیرد برعکس احســان 
دیگر نتوانســت به تیم ملی دعوت شود. در ماه های 
اخیر حمایت های زیادی از شجاعی برای دعوت به 
تیم ملی شــده و خود او هم ابراز تمایل کرده دوباره 
ملی پوش شود. رفتن کی روش به یونان و تماشای 
بازی هفته گذشته تیم آاک آتن باعث شده طرفداران 
فوتبال امیدوار شوند باز هم می توانند شجاعی را در 

تیم ملی ببینند و عدالت باز هم رعایت شود.
چهره هفته

رسول خادم در هفته ای که گذشت، چهره ای مهم 
و جنجالی بود. رئیس فدراسیون کشتی و سرمربی 
تیم ملی کشتی آزاد، هفته گذشته به دلیل بی توجهی 
مســئوالن رده باالی ورزش به درخواست های او از 
سمت هایش استعفا کرد و همزمان با او بقیه اعضای 
شورای فنی فدراســیون هم اعالم کردند دیگر در 
فدراسیون حاضر نمی شوند. با این که وزارت ورزش 
و جوانان رسما با استعفای خادم مخالفت کرد اما او 
کماکان بر سر مواضع خود ایستاده و گفته تا زمانی 
که تکلیف بسیاری از مســائل مثل مسابقه ندادن 
ورزشکاران ایرانی با اســراییلی مشخص نشود، به 

محل کار خود برنمی گردد.
طنز هفته

روز بازی پرســپولیس و الوصل اتفاق جالبی رخ 
داد. در حالی که شایعه شده بود مجوز حضور بانوان 
خبرنگار در جایــگاه خبرنگاران ورزشــگاه آزادی 
صادر شده و حتی مسئوالن ورزشگاه صندلی هایی 
مخصوص به آنها هم در این جایــگاه قرار دادند اما 
خبری از حضور بانوان نشــد. این شایعه به اندازه ای 
قوت گرفت که خبرنگاران خانم لیســتی از اسامی 
بانوانی که تمایل به حضور در ورزشگاه آزادی داشتند 
را جمع آوری کردند امــا درنهایت باز هم اتفاقی رخ 
نداد و تنها تفاوت این بازی نسبت به دیدارهای قبل 

اضافه شدن چند صندلی به جایگاه خبرنگاران بود.
الیک هفته

حسن یزدانی،کشتی گیر پرافتخار 
ایرانی در هفته ای که گذشت هم، 
قدرت نمایی کــرد. یزدانی در 
مسابقات قهرمانی آسیا مدال 
طالی باارزشی را از آن خود کرد 
تا در روزهای پایانی  ســال سومین 
قهرمانی اش را در ســال 96 جشــن بگیرد. یزدانی 
در دیدار فینال مســابقات قهرمانی آسیا، اویوتمان 
اورگودول از مغولستان را در کمتر از 3 دقیقه با نتیجه 
10 بر صفر مغلوب کرد و به مدال طال دست یافت. در 
واقع یزدانی در سال 96 اتفاقات بزرگی را رقم زد و در 
این سال فقط مقابل یک نفر 6 دقیقه کشتی گرفت و 

بقیه را قبل از دقیقه سوم شکست داد.

ورزش جهان

کناره گیری رئیس تنیس بریتانیا به دلیل 
آزار جنسی| مارتین کوری، رئیس انجمن تنیس 
بریتانیا )LTA( به دلیل اتهام آزار و اذیت جنســی 
در ایــن انجمن به صــورت موقت از ســمت خود 
کناره گیری کرد. گفته شده است که یکی از مربیان 
LTA متهم به آزار و اذیت جنســی بوده و در زمان 
مسئولیت کوری این مربی مورد بازجویی قرار گرفته 

است.
احتمال اخراج روسیه از فدراسیون جهانی 
دوومیدانی| فدراســیون دوومیدانی روسیه از ماه 
نوامبر  سال ۲01۵ از سوی فدراسیون جهانی محروم 
شده است. شورای فدراســیون جهانی دوومیدانی 
تصمیم گرفت که فعال محرومیــت دوومیدانی را 
برندارد. همچنین این شورا اعالم کرده در صورتی که 
تا ماه های آینده پیشرفتی حاصل نشود، احتمال دارد 
حتی ورزشکاران پارک روس نیز نتوانند به صورت 
مستقل در مسابقات شرکت کنند یا حتی فدراسیون 

دوومیدانی روسیه به صورت کلی اخراج شود.
اعتراض فــرح به برخورد نژادپرســتانه 
مسئوالن فرودگاه مونیخ| محمد فرح، قهرمان 
دوی اســتقامت جهان که قصد داشت از مونیخ به 
اتیوپی سفر کند در فرودگاه مونیخ از سوی ماموران 
امنیت مورد اهانت قرار گرفته است. او در اینستاگرام 
خود نوشت: از این که می بینیم در این زمان و در سال 
۲01۸ اهانت های نژادپرستانه وجود دارد، ناراحت 

هستم.
فرضیه قتل کاپیتان فیورنتینا رسما رد شد| 
نتایج اولیه کالبدشکافی پیکر داویده آستوری، مدافع 
میانی فقید تیم فوتبال فیورنتینا که صبح یکشنبه 
بدن بی جانش در هتل محل اقامت این تیم در شهر 
اودینه پیدا شد، نشان می دهد که مرگ او طبیعی 
و به علت از کار افتادن قلب بوده است. به این ترتیب 
به صورت رسمی و با اعالم دادستانی ایتالیا فرضیه 
قتل کاپیتان فیورنتینا رد شد. البته گفته شده انتشار 
گزارش نهایی درباره این پرونده ممکن است دو ماه 

به طول بینجامد.
دیباال با رد پیشنهاد غول های انگلیسی، 
در یوونتوس می ماند| پائولو دیباال که به خاطر 
درخشــش در ترکیب یوونتوس در ماه های اخیر 
مورد توجه باشــگاه هایی چون منچســتریونایتد، 
منچسترسیتی، رئال مادرید و بارسلونا قرار گرفته 
بود،  با افزایش دســتمزد ش تا سقف 1۲0 هزار پوند 
در تورین ماندنی خواهد شد. طبق اعالم نشریه های 
انگلیســی قرارداد جدید دیباال با یوونتوس ۵ساله 

خواهد بود. 

کیوسک

کیش و مات

روزنامه »مونــدو دپورتیوو« که تقریبــا هوادار 
بارسلوناست به برد رئال مادرید مقابل پاری سن ژرمن 
اشــاره کرد و تیتر زد:  »کیش و مات«. این روزنامه 
نوشت: »مادرید یک پاری سن ژرمن ترسو را لگدمال 

کرد؛ ناکامی دوباره پی اس جی در اروپا«.

PSG درس فوتبال به

روزنامه »مارکا« اما برد دو بر یــک رئال در بازی 
برگشت را بسیار بزرگ جلوه داد و تیتر »آنها این گونه 
یاد می گیرند« را انتخاب کرد. مارکا همچنین نوشت: 
»قهرمان اروپا به پاریسی ها درس فوتبال داد؛ نمایش 

بی نظیر از تیم زیدان و حاال یک چهارم.«

شایعه روز
کسر امتیاز از نفت تهران و استقالل

دو پرونده شکایت برای نفت تهران و استقالل 
دردسرهایی ایجاد کرده است. چندی قبل بود 
که باشگاه توحید بوشهر که سال ها قبل مهدی 
قائدی را در اختیار داشت و زمینه را برای پرورش 
این بازیکن فراهم کرد، شــکایتی را از باشــگاه 
استقالل برای دریافت حق رشد این ستاره جوان 
انجام داد. شــکایتی که در آن زمان هم کمیته 
انضباطی استقاللی ها را موظف به پرداخت حق  
رشد قائدی کرد. اما با پرداخت نشدن این جریمه 
از سوی اســتقالل، حاال پرونده به اجرای حکم 
کمیته انضباطی رفته است. از این رو علی دایی 
نیز بابت دریافت مطالباتش از نفت تهران شکایت 
کرده بود و نفتی ها این مبلغ را به سرمربی سابق 
خود پرداخت نکردند تا این پرونده نیز به اجرای 
حکم برود. برابــر ماده ۸9 مقــررات انضباطی 
فدراســیون فوتبال عدم اجــرای آرای قطعی 
کمیته تعیین وضع مجازات های مختلفی را برای 
باشگاه ها و افراد متخلف در پی داشته باشد که 
یکی از آن کسر امتیاز از باشگاه خواهد بود. حال 
باید دید آیا کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال 
چه حکمــی را برای باشــگاه های نفت تهران و 

استقالل در نظر می گیرد.

آن سوی مرز

 مربی انصاری فرد و حاج صفی
روی لبه تیغ

سایت اسپورت اف. ام یونان نوشت: »گارسیا از 
زمان انتخاب به عنوان سرمربی المپیاکوس هیچ 
چیز جدیدی از خود نشــان نداد و ماریناکیس 
)مالک باشگاه المپیاکوس( از نتایج به دست آمده 
راضی نیست. با این حال در شرایط کنونی بحث 
اخراج گارسیا مطرح نیست اما در تابستان سال 
جاری میالدی تغییرات کاملی در سطح بازیکنان 
و کادر فنی ایجاد خواهد شــد.« المپیاکوس با 
در اختیار داشــتن کریم انصاری فرد و احســان 
حاج صفی، ملی پوشــان ایرانی هم اکنون رتبه 
ســوم جدول رده بندی ســوپر لیگ یونان را در 
اختیار دارد و کار سختی برای کسب هشتمین 
جام قهرمانی متوالی این رقابت ها پیش رو خواهد 

داشت.

 بازگشت جهانبخش
به تمرینات آلکمار

علیرضا جهانبخش، ستاره این روزهای آلکمار 
در آردیویسه هلند بعد از مصدومیتی که در آخرین 
دقیقه بازی با آکسیلیسور نصیبش شد نگرانی های 
زیــادی در اردوی AZ رقم زد تــا جایی که برخی 
رســانه های معتبر هلندی از دوری ســه تا چهار 
هفته ای این بازیکن خبــر دادند. در واکنش به این 
اخبار سایت باشگاه آلکمار دیروز در اطالعیه رسمی 
به تشریح وضع ستاره ایرانی پرداخت و با بیان این که 
تالش کادر پزشکی منجر به بهبودی مصدومیت 
جزیی جهانبخش شده است، از بازگشت زودهنگام 
این بازیکن گلزن و کلیدی به تمرینات در آستانه 
جدال حساس با فاینورد خبر داد. سایت AD هلند 
مدعی شده طی دو روز آینده جهانبخش به اردوی 

تیمش برمی گردد.
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عکس نوشت

»سیرالئون« از قوطی فدراسیون درآمد!
بعد از لغو دیدار دوستانه ایران و لیبی در تاریخ ۲6 اسفندماه فدراسیون فوتبال برای جایگزینی حریف 
دیگری به کار گرفت و درنهایت یک حریف کامال ناشناخته از قوطی فدراسیون در آمد! مهدی تاج گفت: 
 »تیم سیرالئون را هماهنگ کردیم که ۲6اسفندماه در ورزشگاه آزادی با تیم ملی فوتبال ایران یک دیدار 

دوستانه داشته باشد. بدیهی است این کار سخت بود اما خوشبختانه توانستیم این بازی را نهایی کنیم.«

نوستالژی

بزرگان فوتبال در منتخب تهران
تصویر، تیم منتخب تهران را نشان می دهد و مرحومان امیر آصفی، ساعدی، حاج نصراهلل، میرزایی و... از 
حاضران در عکس هستند. ضمن این که زنده یاد حمید شیرزادگان گلزن بزرگ تیم ملی در ردیف نشسته 
سمت راست چشم در دوربین دارد. برای همه درگذشتگان تیم ملی طلب آمرزش داریم، به ویژه شیرزادگان 

که فردا)1۸ اسفند( سالروز تولد او است. خدایش بیامرزد.
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شــهروند| برانکو ایوانکوویچ بارها و بارها در 
مصاحبه های خود اعالم کرده به خاطر این که یک 
مربی است و نتایج خوبی هم با پرسپولیس کسب 
کرده پیشــنهاد های مختلفی از طرف باشگاه ها و 
تیم های ملی مختلف به او می شــود. منتهی این 
مربی چند هفته قبل قرارداد خود را با پرسپولیس 
رسما تمدید کرد. در چنین شرایطی تازه ترین خبر 
درباره پیشنهادات برانکو مربوط به تمایل فدراسیون 
ازبکستان برای عقد قرارداد با او برای هدایت تیم ملی 
این کشور است که دیروز نگرانی های زیادی برای 

هواداران پرسپولیس ایجاد کرد.
 درخواست 3 میلیون دالری کی روش

از  ازبک ها
قبل از انتشار این خبر در رسانه ها، اخبار دیگری 
منتشــر شــده بود مبنی بر این که فدراســیون 
ازبســکتان با کارلوس کی روش سرمربی تیم ملی 

برای بعد از جام جهانی به توافق نهایی رسیده  و از 
آنجایی که این مربی پیگیر آماده سازی ایران برای 
حضوردر جام جهانی است خبر رسمی این توافق 
بعــد از جام جهانی اعالم خواهد شــد. با این حال 
به نظر می رسد پیشــنهاد مالی سنگین کی روش 
باعث شــده ازبک ها نســبت به این تصمیم خود 
عقب نشینی داشته  باشند چرا که شنیده  می شود 
کی روش رقمی حدود 3 میلیــون دالر برای قبول 

هدایت تیم ملی ازبکستان پیشنهاد داده است. 
برانکو حاضر به مذاکره نشده است

پیشــنهاد ســنگین کی روش و عقب نشینی 
ازبکستانی ها باعث می شود آنها مذاکره با مربیان 

دیگر را در دســتور کار خود قــرار بدهند و جالب 
اینجاست که نفر بعدی مدنظر آنها کسی نیست جز 
برانکو ایوانکوویچ کروات که عملکرد خیره کننده ای 
در پرســپولیس داشته اســت و کارنامه خوب او 
در مربیگری باعث شــده مورد توجه این کشــور 
قرار بگیرد. در این رابطه گفته می شــود که حتی 
ارتباط هایی هم با برانکو برقرار شــده اما این مربی 
پاسخی به پیشــنهاد مطرح شــده نداده و اعالم 
کرده به دلیل حضور در کوران بازی های آسیایی و 
لیگ برتر همه تمرکز خود را روی بازی های آینده 
پرســپولیس و موفقیت با این تیم گذاشته است. 
جالب اینجاســت که حتی شایعاتی درباره تمایل 

فدراسیون فوتبال کره جنوبی برای عقد قرارداد با 
برانکو هم شنیده شده است. 

آسیایی ها به دنبال مربیان خارجی شاغل 
در ایران

مربیان خارجی شاغل در فوتبال ایران البته مورد 
توجه تیم های دیگر هم قرار گرفته اند. به طور مثال 
همین چند روز قبل اخباری درباره پیشنهاد باشگاه 
الهالل به شفر سرمربی استقالل برای قبول هدایت 
این تیم رسانه ای شد. دو تیم از باشگاه های امارات 
هم به برانکو پیشنهاد کار داده اند و گفته  می شود 
سرمربی کنونی پرسپولیس دو پیشنهاد از تیم های 
مطرح عربستانی به دستش رسیده است. کارلوس 
کی روش هم البته در ماه هــای اخیر بارها وبارها از 
تیم های باشگاهی و ملی در آسیا پیشنهاد دریافت 
کرده که به کره جنوبی، استرالیا و عربستان می توان 

اشاره کرد. 

پیشنهاد کشورهای رقیب به شفر، برانکو و کی روش

آسیایی ها در اندیشه تضعیف فوتبال ایران

شــهروند| برانکو ایوانکوویچ، وینفرد شــفر و 
کارلوس کی روش مثلث مربیــان موفق خارجی 
هســتند که در فوتبال ایران حضور دارند. در این 
جمع کارلوس کی روش 7 ســال است که هدایت 
تیم ملی فوتبال ایران را برعهده گرفته و توانسته با 
۲ بار صعود به جام جهانی و کسب آماری فوق العاده 
موفق ترین ســرمربی تیم ملی در 40 ســال اخیر 
باشــد. برانکو ایوانکوویچ، سرمربی پرسپولیس که 
با خاطره ای نه چندان خوب در تیم ملی از فوتبال 
ایران رفت، فروردین سال 94 سرمربی پرسپولیس 
شد تا به اوضاع آشــفته این تیم سر و سامان دهد. 

برانکو در مدت حضورش در پرسپولیس یک نایب 
قهرمانی و یــک قهرمانی به دســت آورد و تیمی 
ســاخت که درحال حاضر با اختالف امتیاز باالدر 
فاصله ۵ هفته مانده به پایان لیگ قهرمانی خود را 
مسجل کرده است. ضلع دیگر مربیان خارجی موفق 
در فوتبال ایران پیرمردی آلمانی اســت که اهالی 
فوتبال این روزها از او به عنوان یکی از باهوش ترین 
مربیان خارجــی که به ایران آمــده،  یاد می کنند. 
وینفرد شــفر، تیم بی انگیــزه و بی روحیه ای که از 
منصوریان در انتهای جدول تحویل گرفت را تبدیل 
به تیمی کرد که در لیگ به دنبال نایب قهرمانی و در 

جام حذفی در پی قهرمانی است. او با هوش و درایت 
فوق العاده اش تمام نقشه های برانکو در دربی را نقش 
برآب کرد و بردی ارزشمند و به یاد ماندنی را تقدیم 
استقاللی ها کرد. حال و روز خوب این روزهای سه 
تیم مهم فوتبال ایران که با ســه مربی سرشناس 
خارجی به دست آمده، ثابت می کند که بهتر است 
قرارداد آنها تمدید شود. در این بین سرمربی قرمزها 
به تمدید نزدیک است اما هنوز هیچ چیز درباره ادامه 
حضور او در پرسپولیس قطعی نیست. شفر هم رسماً 
اعالم کرده قراردادش به صــورت خودکار تمدید 
نمی شود و بعد از پایان فصل باید به صورت جدی 

با باشگاه استقالل وارد مذاکره شود اما در این بین 
شرایط برای تمدید قرارداد کی روش چندان خوب 
نیست. او بعد از این که با علی کریمی وارد دعوا شد، 
مورد انتقادهای شــدیدی از طرف پیشکسوتان و 
برخی از هواداران فوتبال قرار گرفت. ضمن این که 
بعید است خود کی روش هم بعد از روزهای سختی 
که در ایران داشته، پس از پایان قراردادش تمایلی به 
تمدید داشته باشد. برهمین اساس با دو پیشکسوت 
سرخابی و یک مدیر فوتبالی هم کالم شدیم تا نظر 
آنها را درباره ماندن یا رفتن مربیان خارجی موفق 

شاغل در فوتبال ایران جویا شویم.

کارشناسان در گفت وگو با »شهروند« با اشاره به قرارداد برانکو، شفر و کی روش مطرح کردند: 

»چشم آبی« ها را نگه دارید

خارجی ها، عامل تحول استقالل و پرسپولیس
خوب  رونــد 

صادق ورمزیار
پیشکسوت استقالل

و  اســتقالل 
اتفاقاتی که در 
ایــن تیم رخ 
نشــان  داده 
می دهد وینفرد شفر توانسته تأثیر خوبی بر تیم بگذارد. به نظر من 
مدیران استقالل نباید برای تمدید قرارداد شفر منتظر اتفاق خاصی 
باشــند چون شــفر تا همین جای کار هم نتایج خوبی گرفته و 
اصالحات الزم را در تیم انجام داده است. مدیرعامل باشگاه باید هر 
چه زودتر قرارداد شــفر و بازیکنــان را تمدید کــرده و با حفظ 
استخوان بندی استقالل و جذب بازیکنان مورد نظر شفر برای فصل 
آینده تیمی قدرتمند را آماده کند تــا بتواند در لیگ هجدهم به 
قهرمانی دســت یابد. سرمربی اســتقالل این روزها از محبوبیت 
خاصی در بین هواداران برخوردار شده و خود این موضوع اهمیت 
زیادی دارد چون او حمایت هواداران را دارد و از این بابت خیالش 
راحت است. ضمن این که شفر نشان داده به صورت فوق العاده ای 
حریفان را آنالیز می کند و می توان با او به آینده امیدوار بود. شخصاً 
تاکنون ندیده بودم یک مربی در اســتقالل بتواند تیم را این طور 
متحول کند. من درباره برانکو هم همین نظر را دارم. او هم مثل شفر 
توانســته پرســپولیس را متحول کند پس دلیلی ندارد، باشگاه 
پرسپولیس چنین مربی موفقی را از دست بدهد و به گزینه های 
دیگر روی بیاورد. البته فکر می کنم خود پرسپولیسی ها هم به این 
نکته واقف هستند. درباره کارلوس کی روش هم باید بگویم حیف 
است مربیان بزرگی مثل او از فوتبال ایران بروند. کی روش کارهای 
بزرگی برای فوتبال ایران انجام داده و ما داریم می بینیم که وقتی 
مربیان خوب خارجی در فوتبال ایران حضور داشته باشند، فوتبال 
ما پیشــرفت خواهد کرد. بعد از پایان جام جهانــی باید قرارداد 
کی روش هم حتما تمدید شود چون او سال هاست در فوتبال ایران 

حضور دارد و زیر و بم این جا را می شناسد.

مبلغ قرارداد شفر و برانکو اضافه نشود
و  وینفرد شــفر 

صادق درودگر
مدیر فوتبال

برانکو ایوانکوویچ 
ی  یستگی ها شا
خــود در فوتبال 
ایران را به نمایش 
گذاشــته اند.آنها نشــان داده اند که کیفیت باالیی دارند و در مدت 
حضورشان در استقالل و پرســپولیس تغییرات فوق العاده ای ایجاد 
کرده اند. البته شفر و برانکو تنها مربیان خارجی خوبی نیستند که در 
ســال های اخیر وارد فوتبال ایران شــده اند. قبل از آنها کسانی مثل 
استانکو، دنیزلی و حتی اسکوچیچ هم در فوتبال ایران مربیگری کرده و 
مربیان بزرگی بوده اند. حاال هم که اســتقالل و پرسپولیس با مربیان 
خارجی قدرتمند خود توانسته اند به روزهای خوبشان برگردند باید این 
شرایط حفظ شــود.در این که برانکو و شــفر مربیان مناسبی برای 
سرخابی ها هستند شــکی نداریم اما من به عنوان یک مدیر فوتبالی 
معتقدم، خوب بودن این دو مربی نباید باعث شود قراردادهای نجومی با 
آنها امضا شود. شفر و برانکو مربیان باکیفیتی هستند اما نباید به واسطه 
این کیفیت پرداخت های غیرمعمولی به آنها انجام شود تا بعدا دچار 
دردسر شویم. باید این واقعیت را قبول کنیم که مربیانی در حد برانکو و 
شفر در فوتبال دنیا هستند که با ارقامی کمتر از آنچه االن به این دو نفر 
پرداخت می شود به ایران می آیند اما حرفمان هم این نیست که مربیان 
دیگری را جایگزین آنها کنیم. بــه نظر من اولویت برای مربیگری در 
استقالل و پرسپولیس با شفر و برانکو است چون آنها آزموده شده اند و 
بهتر است با قراردادهایی منطقی و پرداخت هایی طبق آنچه در فوتبال 
دنیا عرف است، این دو سرمربی را برای تیم های محبوب پایتخت حفظ 
کنیم. درباره کــی روش هم باید بگویم در بزرگ بــودن او و کیفیت 
فوق العاده ای که دارد هیچ شکی نیست، اما به نظر من بهتر است بعد از 
جام جهانی قرارداد او تمدید نشــود چون کی روش از نظر فنی بسیار 
خوب است اما رفتارهایش حرفه ای نیست و به همین دلیل نمی توانیم 

به نحوی شایسته از توانایی های او استفاده کنیم.

با چشم آبی ها تا قهرمانی آسیا
مقابل  شکســت 

نیما نکیسا
پیشکسوت پرسپولیس

السد قطر و باخت 
در دربــی نبایــد 
باعث این شود که 
توانایی های  بــه 
برانکو ایوانکوویچ شک کنیم. برانکو کارهای بزرگی برای پرسپولیس و حتی 
فوتبال ایران انجام داده و دو شکست که حتی یکی از آنها در دیدار حیثیتی 
با استقالل رقم خورده باشــد هم نمی تواند ارزش های برانکو را زیر سؤال 
ببرد. این سرمربی کروات توانسته پرسپولیس را تبدیل به تیمی فراتر از 
ایران کند. پرسپولیس تیمی شده که خود را باال کشیده و از ایران جدا شده 
است. دیگر قهرمانی در ایران حتی برای خود پرسپولیسی ها هم جذابیت 
زیادی ندارد و آنها به دنبال قهرمانی در آسیا هستند. من به این موضوع 
شــک ندارم که اگر برانکو در پرســپولیس بماند و تیم هم تقویت شود، 
پرسپولیس می تواند به آنچه در آسیا می خواهد برسد. همین تیم فعلی 
پرسپولیس هم شایستگی قهرمان شدن در آسیا را دارد، اما در این شکی 
نیست که این تیم باید تقویت شود تا با خیالی آسوده بتواند بعد از سال ها 
طلسم قهرمان نشدن فوتبال ایران در آســیا را بشکند. برانکو تحت هر 
شرایطی باید به همکاری اش با پرسپولیس ادامه دهد و بهترین کسی است 
که می تواند همچنان موجب درخشش پرسپولیس باشد. در استقالل هم 
من همین اعتقاد را دارم. وینفرد شفر آلمانی هم توانسته تحول ویژه ای در 
استقالل ایجاد کند. تیمی که می آید و پرسپولیس را در یک نیمه اسیر 
می کند و با هوشــمندی تیم قهرمان لیگ را شکســت می دهد، معلوم 
می شود که سرمربی بزرگی دارد که در بازی خوانی بسیار ماهر است. شفر 
توانسته نظام فوتبالی استقالل را بهبود ببخشد و این تیم را به مجموعه ای 
منظم و با تاکتیک تبدیل کند. امیدوارم استقالل هم بتواند قرارداد شفر را 
تمدید کند که البته سرخابی ها در کنار همه اینها به حمایت هم نیاز دارند و 
نباید به حال خود رها شوند. مسئوالن فوتبال باید بدانند که فوتبال ایران 
برای موفقیت به استقالل و پرســپولیس قدرتمند نیاز دارد. من درباره 

تمدید شدن یا نشدن قرارداد کی روش با تیم ملی نظری ندارم.


