8

پنجشنبه  6 /تیر  / 1398شماره 4301

www.ebtekarnews.com

اخبار

واکنش علی دایی به پیشنهاد
مربیگری پرسپولیس
علی دایی احتمال حضور روی نیمکت
تیمهای لیگ برتری در فصل جدید را رد کرد.
به گزارش ایسنا ،علی دایی در حاشیه جلسه
هماندیشی مربیان لیگ برتری ،درباره احتمال
مربیگریش در لیگ برتر نوزدهم به دلیل حضور
در این جلسه گفت :یکی از موارد کالسهای
مربیگری حضور در این جلسه است که و من
هم در جلسه شرکت کردم.
او در واکنش به این سوال که آیا باشگاه
پرسپولیس به او پیشنهاد مربیگری ارائه کرده
است ،اظهار کرد :این حرفها را ول کنید .من
به خانه میروم.
سرمربی فصل گذشته سایپا درباره جلسه
هماندیشی مربیان نیز خاطرنشان کرد:
جلسهای درباره مشکالت باشگاهها بود که
مربیان مشکالت را مطرح کردند تا شرایط بهتر
شود .دایی همچنین در واکنش به این سوال
که امیدوار است لیگ برتر نوزدهم کم حاشیهتر
از فصل گذشته باشد ،گفت :آیندهنگری
میکنید؟
او سوالی مبنی بر اینکه آیا امسال در لیگ
برتر مربیگری میکند ،جواب منفی داد.

اخبار

آخرین اخبار نقل و انتقاالت تابستانی داغ استقالل

کفاشیان و ترابیان  ۵سال از
فعالیتهای فوتبالی محروم شدند

علی کفاشیان رئیس سابق فدراسیون فوتبال
و عباس ترابیان با رای کمیته اخالق در پرونده
فساد معروف به شرکت امپی سیلوا ،به  ۵سال
محرومیت از هرگونه فعالیت فوتبالی محکوم
شدند.
به گزارش ایرنا ،عباس ترابیان رئیس سابق
کمیته فنی و توسعه فوتسال و فوتبال ساحلی
از دیگر متهمان این پرونده است که او هم
با حکم کمیته اخالق به  ۵سال محرومیت از
هرگونه فعالیت فوتبالی محکوم شده است.
کفاشیان و ترابیان در این پرونده عالوه بر
محرومیت از فوتبال به پرداخت جریمه نقدی
هم محکوم شدهاند.
با توجه به اینکه حقوق فدراسیون فوتبال در
این پرونده تضییع شده است طبق این رأی
حقوقی ،فدراسیون مکلف شده است تا در
مراجع قضائی دادگستری هم از کفاشیان و
ترابیان اعالم شکایت کیفری و حقوقی جهت
مطالبه وجه دهد.

جهانورزش
نجمه خدمتی پرچمدار کاروان
ایران در یونیورسیاد  ۲۰۱۹شد

پاتوسی میماند؛ یک مهاجم خارجی میآید
به گزارش ورزش سه ،ورود آندرهآ استراماچونی
به تهران و امضای قرارداد مشروط دو ساله با
استقالل به عنوان جانشین وینفرد شفر تنها اولین
اقدام سران باشگاه برای ساختن تیمی مدعی برای
برآورده کردن انتظارات طرفداران بود ،قدمی که
باعث شد تا دردسرهای سران باشگاه بیشتر از قبل
شود چون این بار باید وارد بازار خرید بازیکن می
شدند تا هم خواستههای سرمربی ایتالیایی برآورده
شود هم طرفداران.
همان طور که در جریان اخبار و حواشی پیرامون
بازار تابستانی استقالل قرار گرفتید این روزها با
وجود خریدهایی که باشگاه داشته اما بالتکلیف
بودن وضعیت تعداد زیادی از ستاره های کلیدی
و سرشناس زمینه نگرانیهای زیادی را فراهم کرد.
این نفرات که ماندن شان در تیم میتواند بسیاری
از نگرانیهای طرفداران را از بین ببرد و نقطه قوتی
برای استراماچونی برای ورود به چالشی هیجان
انگیز باشند حاال هرکدام با شرایط خاصی روبهرو
هستند .به همین بهانه آخرین اخبار پیرامون نقل
و انتقاالت باشگاه را به اطالع شما مخاطبان و
هواداران این تیم میرسانیم.
سیدحسین حسینی؛ از امروز اضافه میشود
برخالف تمام شایعاتی که در روزهای گذشته
پیرامون نهایی شدن قرارداد سیدحسین حسینی
با استقالل به گوش رسید ،این دروازهبان ملی
پوش که با سران باشگاه درخصوص تمامی
جزئیات قرارداد دوساله به توافق نهایی رسیده
بود تنها به خاطر عدم پرداخت مطالبات فصل
گذشته و برخی مشکالت شخصی امضای نهایی
را پای توافق خود با باشگاه نزد تا همین موضوع
به دغدغهای بزرگ برای طرفداران تبدیل شود.
با پیگیریهای صورت گرفته از جانب مدیرعامل
همین طور کامران منزوی مسئول مستقیم
مذاکرات با این دروازهبان امروز تا آخر وقت
مطالبات سیدحسین به حساب او واریز و
قرارداد این بازیکن امروز رسما امضا خواهد شد
تا شاهد اضافه شدن حسینی به جمع شاگردان
استراماچونی باشیم.
علی کریمی؛ یک گام تا جدایی
هافبک اصفهانی همان طور که به گوش میرسید
به عنوان بازیکن آزاد در تابستان میتوانست برای
آینده خود تصمیم بگیرد .در شرایطی که باشگاه
مثل سایر بازیکنان کلیدی به او نیز پیشنهاد تمدید
قرارداد دوساله ارائه داد اما کریمی برحسب اینکه
تمایل به تجربه حضور در فوتبال خارج از ایران
آن هم برای بار دوم داشت طی هفتههای گذشته
مذاکرات مفصل و جدی با باشگاههای بلژیکی،
یونانی همین طور ترکیهای انجام داد .مدیران
استقالل با علم به این موضوع اما همچنان مذاکرات
خود با کریمی را ادامه دادند گرچه احتمال ماندن
این بازیکن خیلی ضعیف است .با تمام این تفاسیر

استراماچونی:

باشگاه استقالل روزهای بسیار داغ و پرحاشیهای را همچون تابستان گرم پایتخت پشت سر میگذارد ،روزهایی که فراز و نشیبهای زیادی برای مدیران
این باشگاه درپی داشت.

این روزها با
وجودخریدهایی
که استقالل
داشته اما
بالتکلیفبودن
وضعیتتعداد
زیادی از ستاره
های کلیدی و
سرشناسزمینه
یهایزیادی
نگران 
را فراهم کرد
میتوان گفت هافبک اصفهانی یک گام تا جدایی
قطعی فاصله دارد مگر این که مذاکراتش به نتیجه
نرسد و دوباره در جمع استقاللیها بماند.
روزبه چشمی؛  24ساعت تا پاسخ نهایی
روزبه همچنان در ایران نیست و مذاکرات با
مدیر برنامههای او ادامه دارد .آخرین شنیدهها
حکایت از این دارد که باشگاه با ارائه پیشنهاد
تمدید قرارداد دوساله خود تا پایان این هفته به
چشمی فرصت داده بود تا تصمیم نهایی خود را
اتخاذ کند .از همین رو میتوان گفت  24ساعت
تا پاسخ نهایی و تعیین تکلیف این بازیکن با باشگاه
زمان باقی مانده و مسلما بعد از اتمام این زمان
شاهد معادالت دیگری درخصوص روزبه و پستی
که قرار است در برنامههای تاکتیکی استقالل لیگ
نوزدهم داشته باشد ،خواهیم بود.
مهاجم خارجی میآید
در فاز تهاجمی استراماچونی طی جلساتی
که با سران باشگاه داشت با بیان اینکه تنها یک
بازیکن خارجی به استقالل اضافه میکند مدعی
شد تصمیم نهایی خود را اتخاذ کرده و با گزینه
مد نظرش نیز به توافق اولیه رسیده تا مذاکرات
با باشگاه ایرانی را آغاز کند .نزدیکان به استقالل
مدعی هستند استراماچونی با اطالعات کافی از
اتفاقاتی که پیرامون اضافه شدن بازیکنان خارجی
معرفی شده از سوی مربی آلمانی سابق رخ داده

با قاطعیت اعالم کرده اعتبار خود را به خاطر یک
بازیکن خارجی خراب نمیکند و قطعا گزینهای
به استقالل اضافه خواهد کرد که هم انتظارات
را برآورده کند هم ارزش سرمایهگذاری باشگاه را
داشته باشد.
آرش رضاوند؛ در انتظار تعیین تکلیف دو آبیپوش
هافبک سابق سایپا در آکادمی باشگاه استقالل
رشد کرد و توانست برای خود اسم و رسمی رقم
بزند .این بازیکن که از مدتها قبل نامش در سبد
خریدهای تابستانی آبیپوشان قرار داشت این
روزها روی همه بندهای قراردادی به توافق رسیده
است اما بالتکلیفی دو ستاره دیگر استقالل هم
پست با رضاوند ،امضای قرارداد این بازیکن خالق
و خوش تکنیک را با ابهاماتی روبهرو کرده است.
گفته میشود استقاللیها در انتظار نهایی شدن
آینده چشمی و کریمی در روزهای آتی هستند تا
درصورتی که یکی از آنها جداییاش قطعی شد با
ارش رضاوند به عنوان آخرین سهمیه لیگ برتری
قرارداد امضا کنند.
تایید طارق همام توسط سرمربی ایتالیایی
ملیپوش عراقی استقالل از جمله بازیکنانی
است که حواشی زیادی را اطراف خود دید به
خصوص بعد از سفر پرماجرای چند روز گذشته
به ترکیه و ...باشگاه استقالل با توجه به این که
همام توسط استراماچونی برای ماندن تایید شد به

طور قطع در فهرست سال آتی به عنوان سهمیه
آسیایی باقی خواهد ماند .آخرین خبر درخصوص
زمان اضافه شدن این بازیکن به تمرینات نیز به
اوایل هفته آینده بازمیگردد که استقاللیها خود
را برای برپایی اردوی پیش فصل چه در داخل چه
خارج از ایران آماده میکنند.
باشگاه استقالل؛ پاتوسی برمیگردد
در تایید این اخبار یکی از مدیران ارشد باشگاه
که دوست نداشت نامش فاش شود خبری جالب
برای هواداران نگران داشت آن هم این که ستاره
اهل آفریقای جنوبی با وجود تمام گمانهزنیها
درخصوص جدایی قطعی از استقالل در این تیم
خواهد ماند .بنا به ادعای این مدیر استقاللیها،
آیاندا پاتوسی از آن دست بازیکنانی است که
استراماچونی تاکید زیادی روی حفظ و تمدید
قرارداد او دارد .مرد ایتالیایی با تماشای فیلم
بازیهای استقالل پافشاری زیادی روی اضافه
شدن هرچه سریعتر این بازیکن به تمرینات
پیش فصل دارد ،از همین رو باشگاه با وجود تمام
فشارهای مالی بار دیگر درخصوص تعیین تکلیف
این ستاره کلیدی و سیه چره به مسیر مذاکره
بازگشته و طی دو روز گذشته پالسهای مثبتی
برای باشگاه طرف قرارداد با این بازیکن در آفریقای
جنوبی برای تمدید قرارداد و پرداخت مبلغ توافق
شده ارسال کرده است.

سفیر کوچکی از فوتبال ایتالیا در ایران هستم

فرار فتاحی از پاسخ به سوالی
درباره محرومیتش

سرمربی جدید تیم فوتبال استقالل در صحبتهایی به بیان حضور در ایران و تیم فوتبال
استقالل پرداخت.
ت  ،gianlucadimarzioآندرهآ استراماچونی هدایت
به گزارش ایسنا و به نقل از سای 
تیم فوتبال استقالل را بر عهده گرفته است .او درباره حضور در تیم استقالل گفت :من پسر
سادهای هستم و در مسیر مربیگری خودم نیز چالشها و اشتباهاتی داشتم که به من کمک
کرده است تا بتوانم مربی بهتری باشم .به هر حال اینجا نیز تفاوتهای فرهنگی وجود دارد.
فرهنگ ایران برگرفته از امپراطوری باستانی ایران و ریشه اسالم است ولی با دنیای عرب فرق
میکند و شاید بیشتر شبیه ترکیه باشد .ایران کشوری با مواد معدنی غنی است .چهارمین
کشور بزرگ از نظر تولید نفت و دومین کشور تولید کننده گاز جهان .به فوتبال برگردیم .از
آخرین قهرمانی استقالل مدتی میگذرد و هدف ما این است که بتوانیم تیم را به قهرمانی
برسانیم.
در مراسم معارفه او جوزپه پارونه ،سفیر ایتالیا در ایران حضور داشت که استراماچونی
گفت :افتخار کردم که در مراسم معارفه من ،او نیز حضور داشت و به من نشان داد که
فوتبال و ورزش چطور میتواند ابزاری برای اتحاد شوند آن هم بدون هیچ مرزی .اینکه سفیر
کوچکی از فوتبال ایتالیا در ایران هستم به من انگیزه میدهد.
این سایت البته از شرایط زندگی در تهران و فاصله  ۴هزار کیلومتری با ایتالیا نوشته است و
اینکه برج میالد نماد اصلی شهر تهران است و درصورتی که در باالی آن قرار گیرید میتوانید
نقاط زیادی از شهر تهران را ببینید.

رئیس محروم کمیته مسابقات سازمان لیگ
حاضر به توضیح درباره محرومیتش نشد.
به گزارش ایسنا ،جلسه هماندیشی و
آسیبشناسی مربیان روز چهارشنبه در مرکز
ملی فوتبال برگزار شد که در این جلسه برنامه
لیگ نوزدهم توسط سعید فتاحی ،رئیس کمیته
مسابقات سازمان لیگ به مربیان حاضر ارائه
شد .حضور فتاحی در این جلسه به عنوان
رئیس کمیته مسابقات سازمان لیگ در حالی
بود که او با حکمی از سوی کمیته اخالق
به خاطر اتفاقات فینال جام حذفی از کلیه
فعالیتهای فوتبالی محروم شده بود.
پس از این جلسه و زمانی که سعید فتاحی
با سوالی درباره حکم محرومیتش مواجه شد،
حاضر به پاسخگویی نشد و اعالم کرد که تنها
به سوال درباره جلسه پاسخ میدهد.

عضو تیم ملی تیراندازی ایران که  ۵مدال
طال ،نقره و برنز دانشجویان جهان و طالی
بازیهای آسیایی را در کارنامه خود دارد،
ن دوره
به عنوان پرچمدار ایران در سیامی 
رقابتهای یونیورسیاد دانشجویان جهان در
ایتالیا انتخاب شد.
به گزارش ایسنا ،سیامین دوره رقابتهای
یونیورسیاد دانشجویان جهان از  ۱۲تا ۲۳
تیرماه سال جاری در ناپل ایتالیا برگزار میشود
و کاروان ورزشی ایران نیز با  ۴۱ورزشکار در ۴
رشته ورزشی تکواندو ،والیبال ،تیر و کمان و
تیراندازی در این رقابتها حاضر خواهد شد.
مراسم افتتاحیه و رژه تیمهای ورزشی حاضر
در این رقابتها  ۱۲تیر ماه در استادیوم سن
پائولو شهر ناپل برگزار میشود و نجمه خدمتی
عضو تیم ملی تیراندازی ایران نیز که مدال
طالی این رقابتها را در کارنامه خود دارد ،به
عنوان پرچمدار کاروان ورزشی ایران در مراسم
افتتاحیه این رقابتها انتخاب شد.
خدمتی در مسابقات تیراندازی جام جهانی و
کسب سهمیه المپیک که  ۲ماه پیش با حضور
 ۵۸۸ورزشکار از  ۶۷کشور جهان در پکن برگزار
شد ،موفق به کسب نخستین سهمیه المپیک
برای ایران در المپیک  ۲۰۲۰توکیو شد.

کاپیتان تیم فوتبال زنان آمریکا:

به «کاخ سفید لعنتی» نمیروم
«مگان راپینو» کاپیتان تیم ملی فوتبال زنان
آمریکا مدعی شد درصورتی که آمریکا جام
جهانی زنان را در فرانسه فتح کند ،به هیچ
عنوان به کاخ سفید نخواهد رفت.
نشریه هشت در هشت نوشت :آمریکا به
عنوان مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی فوتبال
زنان ،پس از پیروزی  ۲بر یک مقابل اسپانیا در
یک هشتم ،روز جمعه در مرحله یک چهارم
جام جهانی زنان به مصاف فرانسه میزبان
خواهد رفت.
در این بین ،راپینو کاپیتان تیم ملی فوتبال
زنان آمریکا در پاسخ به این پرسش که درصورت
قهرمانی مجدد آمریکا آیا احتمال رفتن وی به
کاخ سفید وجود دارد یا خیر ،اظهار کرد :قصد
ندارم به «کاخ سفید لعنتی» بروم .کسی هم
قرار نیست ما را دعوت کند.
راپینو با الهام گرفتن از اعتراض نمادین
«کالین کاپرنیک» بازیکن اسبق تیم راگبی سان
فرانسیکو فورتی ناینرز در واکنش به قساوت
پلیس آمریکا و تبعیض جنسیتی به سبک خود
دست به اعتراض زده است.
کاپرنیک  ۳۳ساله نخستین ورزشکار
سفیدپوستی بود که پیش از آغاز یک رویداد
ورزشی در سال  ۲۰۱۶هنگام پخش شدن سرود
ملی آمریکا زانو زد .این در حالی است که
مطابق قوانین کشور آمریکا ،این کار بیاحترامی
به پرچم کشور است .راپینو نیز در جریان جام
جهانی زنان به سبک خود به اعتراض به سرود
ملی آمریکا ادامه داد و در حالی که باقی
بازیکنان با قرار دادن دستهای خود روی
سینهشان با سرود ملی همخوانی میکردند،
بدون هیچ حرکتی تنها سکوت کرد.
دونالد ترامپ در واکنش به این اتفاق گفت
که از نظر وی اعتراض راپینو هنگام پخش
سرود ملی درست نبوده است.
ترامپ همواره یکی از منتقدان اعتراض
ورزشکاران در زمان پخش شدن سرود ملی
بوده و در سال  ۲۰۱۷این اقدام را «بیحرمتی
مطلق به میراث آمریکا» توصیف کرد.

در مذاکرات استانبول چه گذشت؟

الکس نوری برنامههای پرسپولیس را به هم ریخت
داستان  ۴۸ساعته مدیران پرسپولیس با  ۵گزینه سرمربیگری در شرایطی به
پایان رسید که نتیجه این گفتوگوها به زودی در قالب انتخاب سرمربی جدید
رسمیت خواهد یافت.
به گزارش ورزش سه ،حضور سه مدیر عالیرتبه باشگاه پرسپولیس در هتل
حیات ریجنسی شهر استانبول ،مهمترین واقعه خبری فوتبال ایران در یکی دو
روز گذشته را ساخته و گمانهزنیها درباره صحبتهای مطرح شده طرفین در این
گفتوگوها ادامه دارد.
گفتوگوی مدیران پرسپولیس با مربیان مدنظر با مذاکره آنها با گابریل
کالدرون آرژانتینی و الکساندر نوری آغاز شد و روز گذشته نیز دو مربی جدید،
لمونیس از یونان و ماسیمو کاررا ایتالیایی در دو جلسه مختلف ساعتی را با مدیران
پرسپولیس صرف کرده و درباره مسائلی مثل برنامه ،دستمزد و چشماندازشان با
عرب ،نبی و رغبتی به گفتوگو نشستند.
 ۴مربی حاضر در مذاکرات استانبول ،کارنامه نسبتا مناسبی دارند و شاید
انتخاب هرکدام از آنها به ترتیب اولویت نظر هواداران را جلب کند .اگرچه در
این بین ،گزینه ایتالیایی (ماسیمو کاررا) از نظر کاری شرایط بهتری به نسبت دیگر
گزینهها دارد اما قیمت ارائه شده از سوی او ،احتماال در توان باشگاه پرسپولیس
نیست.

نکته عجیب این مذاکرات ،ارائه پیشنهاد یک و نیم میلیون یورویی از سوی
الکساندر نوری مربی ایرانیتبار سابق وردربرمن به مدیران باشگاه پرسپولیس بود
که آنها را شگفت زده کرد و برنامههایشان را به هم ریخت چرا که به نظر
میرسید نوری نزدیکترین گزینه به نیمکت پرسپولیس باشد و مدیران این تیم
قصد دارند کاری شبیه به حبیب کاشانی در دوره استخدام افشین قطبی برای
پرسپولیس را انجام بدهند .با این حال نوری که از آمریکا برای یک پروژه فوتبالی
بزرگ پیشنهاد دارد ،از مبلغی که به عنوان دستمزد آن را به مدیران پرسپولیس
ارائه کرد ،کوتاه نیامد.
کالدرون سرمربی آرژانتینی هم که در روز اول حضور مدیران پرسپولیس با آنها
به گفتوگو نشست ،در مذاکرات شخصیت خوبی از خود نشان داد اما قیمت
او هم کمی باالتر از انتظار مدیران باشگاه پرسپولیس است .اگرچه کالدرون در
سالهای اخیر نتایج موفقیتآمیز در تیمهای عربی نداشته اما به هر حال پشتوانه
حضور در تیمهایی مثل الهالل و االتحاد را در کارنامه دارد و آشنایی او با منطقه
از مزیتهای وی محسوب میشود .اگرچه باید دید که این مزیتها ارزش مبلغ
پیشنهادی او را دارد یا نه؟
در بین مربیان مدنظر پرسپولیس ،چاچیچ سرمربی سابق تیم ملی کرواسی
هم به چشم میخورد که اگرچه در ابتدا گفته میشد از فهرست گزینهها خط

خورده اما دوباره نامش به عنوان یکی از گزینههای نیمکت پرسپولیس مطرح شد
و گفتوگوها درباره احتمال حضور او و دستمزدش ادامه یافت اما مسئله شرایط
سنی و زبان انگلیسی ،دو مانع برای استخدامش به نظر میرسد .اگرچه او نیز
شانس خود را برای حضور در پرسپولیس دارد ،به خصوص که سرخها از حضور
مربیان کروات خاطرات خوشی دارند .با این حال باید دید که آیا عدد ارائه شده از
سوی چاچیچ متناسب با توانایی این مربی  ۶۴ساله هست یا نه؟
دیگر مربیای که برای مذاکره با پرسپولیسیها رودرروی مدیران این تیم قرار
گرفت ،ماسیمو کاررا بود که شخصیت و کاراکتر ویژهاش ،نبی ،عرب و رغبتی
را تحت تاثیر خود قرار داده اما آنها برای جلب نظر کاررا کار دشواری پیش
رو دارند .خصوصا این که کاررا به جز شرایط مالی ،نگاه جدیتر و حرفهایتری
به مقوله فوتبال به نسبت دیگر گزینهها داشته و جلب نظر او برای حضور در
پرسپولیس کار راحتی نیست .او بنابر گفته منابع ایتالیایی در یک سال گذشته با
تیم های مختلف باشگاهی به گفتوگو نشسته اما به خاطر همین چارچوب ها با
آن ها به توافق نرسیده است.
نکته جالب در مذاکرات  ۴۸ساعته مدیران پرسپولیس با گزینههای خارجی،
حضور یک مربی یونانی به نام لمونیس در استانبول بود .سرمربیای که
نامش در جلسه منجر به نتیجهگیری مدیران پرسپولیس شد اما کسی تصور

نمیکرد او برای مذاکرات مستقیم به استانبول بیاید .این مربی یونانی که در
این کشور از شهرت قابل توجهی برخوردار است و سمبل باشگاه المپیاکوس
محسوب میشود ،از بین گزینهها تنها کسی بوده که با خبرنگاران گفتوگو
کرده است .او در مذاکرات خود با مدیران باشگاه تصویر امیدوارکنندهای از
خود ارائه داده اما به نظر میرسد دستمزد وی نیز برای حضور در پرسپولیس
باید کاهش پیدا کند .نکته مهم این است که با توجه به شرایط ژئوپولتیک و
افشای دستمزد برانکو ایوانکوویچ در رسانهها ،مربیان خارجیای که رودرروی
مدیران پرسپولیس نشستند ،جملگی مبالغ باالتر از حد انتظار پرسپولیس را
برای کار در ایران در ذهن داشتهاند .مبالغی که البته درصورت توافق اولیه ،با
چانه زنی کاهش خواهد یافت.
حاال با بازگشت مدیران پرسپولیس از استانبول آنها برای نهایی کردن گزینههای
مربیگری باز هم دور هم مینشینند و باید دید که آیا هدایت نیمکت پرسپولیس به
فردی از این جمع خواهد رسید یا یک گزینه جدید که در آب نمک مدیران باشگاه
بوده ،هدایت پرسپولیس برای فصل آینده را در دست خواهد گرفت.
باتوجه به اینکه اولین تمرین پرسپولیس به زودی انجام میشود و باشگاه نیازمند
حضور هرچه سریعتر یک سرمربی است ،به نظر نمیرسد اعالم نام سرمربی
پرسپولیس به زمان بیش از  ۲۴ساعت آینده نیاز داشته باشد.

