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اخبار

اطمینان دارم که رونالدو میماند
رئیس باشگاه یوونتوس تاکید کرد که
کریستیانو رونالدو با وجود حذف یوونتوس از
لیگ قهرمانان اروپا در این تیم باقی خواهد
ماند.
به گزارش ایسنا و به نقل از مدیاست،
یوونتوس در دیدار برگشت یک هشتم نهایی
لیگ قهرمانان اروپا باوجود پیروزی دو بر یک
برابر لیون از صعود به دور بعد بازماند .رونالدو
در این دیدار هم درخشید و توانست دو گل
برای یوونتوس به ثمر رساند اما این هم باعث
نشد تا یووه به دور بعد راه پیدا کند.
باتوجه به حذف یوونتوس از لیگ قهرمانان
اروپا خبرهای درباره پیوستن او به پاری سن
ژرمن در تابستان به گوش میرسد که این
واکنش رئیس باشگاه یووه را به دنبال داشت.
آنیلی رئیس یووه گفت :من براین باور هستم
که رونالدو در یوونتوس باقی خواهد ماند.
فرانس فوتبال قبل از دیدار برابر لیون با خبر
پیوستن رونالدو به پاری سن ژرمن به دنبال
برهم زدن توازن تیم ما بود و این طبیعی است.
او ادامه داد :رونالدو از ستونهای یوونتوس
است .او با تیم قرارداد دارد و راهی پاریس
نخواهد شد.
رونالدو بعد از جدایی از رئال مادرید راهی
یوونتوس شد و با وجود آنکه در سری  Aایتالیا
دو فصل پیاپی قهرمان شد اما در لیگ قهرمانان
اروپا نتوانسته که زمینه ساز قهرمانی یووه شود.

با تکیه بر حمایت همهجانبه

از حرکات موزون تا رکورد سید

سردار آزمون همه جامها را
درو کرد!
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جشن پوکر قهرمانی پرسپولیس به بدترین شکل ممکن برگزار شد

پُرافتخارین لژیونر ایرانی امسال را
بشناسید

ستاره ایرانی زنیت سنتپترزبورگ سومین
قهرمانی خود در فصل  ۲۰۱۹-۲۰را به همراه
تیمش به دست آورد.
به گزارش ورزش سه ،تیم زنیت
سنتپترزبورگ که سردار آزمون را در اختیار
دارد و در این فصل موفق به کسب عنوان
قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی روسیه شده،
از ساعت  ۲۰:۳۰جمعه شب در استادیوم زسکا
آرنا در بازی سوپر کاپ به مصاف لوکوموتیو
مسکو ،تیم دوم جدول لیگ رفت.
گ که مثل مسابقه
زنیت سنتپترزبور 
اخیرش در فینال جام حذفی سردار آزمون را از
ابتدا در ترکیب و خط حمله داشت ،در دقیقه
 ۱۴روی ارسال سانتوس از جناح چپ و ضربه
سر آرتم زیوبا به گل رسید و در نیمه اول به
برتری دست یافت.
اوزدوئف در دقیقه  ۶۹روی پاس به عقب
سباستین دریوسی موفق شد با شوت تماشایی
از پشت محوطه جریمه که به زیر طاق دروازه
لوکوموتیو مسکو هم اصابت کرد ،گل دوم
زنیت سنتپترزبورگ را به ثمر رساند.
در ادامه لوکوموتیو مسکو یکی از گلهای
خورده را توسط کورلوکا جبران کرد ،اما در
نهایت یاران آزمون موفق به کسب پیروزی  ۲بر
یک شدند تا سومین جام قهرمانی در یک فصل
را در سوپر کاپ به دست آورند.
سردار آزمون ،ستاره ایرانی زنیت
سنتپترزبورگ که در فصل اخیر لیگ برتر
روسیه موفق به کسب عنوان آقای گلی شده
بود ،تا دومین دقیقه وقتهای تلف شده دیدار
با لوکوموتیو مسکو در زمین بود و بهعنوان
آخرین تعویضی بازی جای خود را به ریگونی
داد.
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شاگردان یحیی گلمحمدی که با  ۶۳امتیاز در
صدر جدول رده بندی قرار دارند ،شامگاه جمعه
در دیدار برابر ذوب آهن تن به شکست دادند تا
طعم شکست روی جام قهرمانی آنها سایه بیندازد.
به گزارش مهر ،با وجود این شکست سرخپوشان
پس از دیدار با تیم اصفهانی جشن قهرمانی خود
را برپا کردند.
مشروح اتفاقات جشن قهرمانی پرسپولیس را
بخوانید:
پیراهنهای ویژه برای جشن

بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در شرایطی مراسم
جشن قهرمانی را شروع کردند که پیراهنهای ویژهای
را بر تن کرده بودند .این پیراهن به چهار جام منقش
شده بود که به خاطر کسب چهار قهرمانی متوالی
سرخپوشان در لیگ برتر است.
حضور وزیر ورزش برای اهدا جام
مسعود سلطانیفر وزیر ورزش و جوانان به همراه
حیدر بهاروند سرپرست فدراسیون فوتبال و مهدی
رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس برای اهدا
جام روی استیج در نظر گرفته شده قرار گرفتند.
تقدیر از داوران دیدار با ذوب آهن
قبل از شروع این مراسم از داوران بازی
پرسپولیس و ذوب آهن و همچنین جالل مرادی
ناظر فدراسیون فوتبال در این بازی با اهدا مدال
تقدیر شد.
صدا زدن بازیکنان به بدترین شکل ممکن
با توجه به خالی بودن ورزشگاه بازیکنان
پرسپولیس برای دریافت مدال خود به روی استیج
دعوت شدند که این دعوت با صدایی نامناسب و
با سرعت زیاد انجام شد که کیفیت مراسم را به
شدت پایین آورده بود.
بازیکنان به خودشان مدال دادند
مدالهای درنظر گرفته شده برای بازیکنان
پرسپولیس روی استیج قرار داده شده بود که
بازیکنان پس از رسیدن به این محل مدالها
را گردن یکدیگر میانداختند چرا که با توجه به
پروتکل بهداشتی کسی برای اهدا مدال در جایگاه
قرار نگرفته بود!
اهدا جام به کاپیتان پرسپولیس
جام قهرمانی نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ
برتر توسط مسعود سلطانیفر وزیر ورزش به
سیدجالل حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس
اهدا شد .بازیکنان پرسپولیس هر یک جام را در
اختیار گرفتند و با باال بردن آن عکسی به یادگار
گرفتند .یحیی گلمحمدی نیز این جام را در میان
بازیکنان باالی سر برد.
خبری از دور افتخار نبود
با توجه به خالی بودن ورزشگاه آزادی خبری
از دور افتخار بازیکنان نبود و تمام زمان شادی
سرخپوشان روی سکوی قهرمانی بود.
لزاده :نمیتوانم بگویم چقدر خوشحالم
خلی 
مدافع تیم فوتبال پرسپولیس این برد را به

«سوریان» به کسب کرسی جهانی
برای کشتی ایران امیدوار است

تیم فوتبال پرسپولیس که در فاصله چهار هفته مانده به پایان نوزدهمین دوره رقابتهای لیگ برتر قهرمانی خود را مسجل کرده بود ،در شبی جشن
قهرمانی خود را برپا کرد که تن به شکست داده بود!

مدافعباتجربه
تیمفوتبال
پرسپولیس
که در چهار
دوره اخیر
جامقهرمانی
سرخپوشان
را باالی سر
برده است به
یک رکورد در
فوتبال ایران
دست پیدا کرد
هواداران پرسپولیس تقدیم کرد و گفت :سال
بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم .اینکه
توانستیم به چهارمین قهرمانی پیاپی دست پیدا
کنیم بسیار خوشحالیم چرا که سال سختی را
پشت سر گذاشتیم.
عالیشاه :جای هواداران خالی بود
هافبک سرخپوشان نیز گفت :این قهرمانی را به
هواداران تبریک میگویم .جای هواداران هم در
ورزشگاه بسیار خالی بود.
رقص شمالی در ورزشگاه آزادی
بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس از باال بردن
جام قهرمانی مقابل دوربین تلویزیونی به رقص
محلی خطه شمال پرداختند و شادی خود را با
هواداران تقسیم کردند.
یزادگان :خوشحالم اولین جام را گرفتم
کنعان 
مدافع پرسپولیس در این مورد گفت :خوشحالم
که توانستم در اولین سال حضورم در پرسپولیس
به قهرمانی برسم .امیدوارم بتوانیم در جام حذفی
هم قهرمان شویم.
رکورد سیدجالل حسینی
مدافع باتجربه تیم فوتبال پرسپولیس که در چهار
دوره اخیر جام قهرمانی سرخپوشان را باالی سر
برده است به یک رکورد در فوتبال ایران دست پیدا
کرد .سیدجالل تاکنون هشت عنوان قهرمانی را با
تیمهای مختلف کسب کرده است.

تراکتور یا سپاهان؛ مقصد بعدی پرفسور در لیگ برتر کجاست؟
سرمربی اسبق تیم فوتبال پرسپولیس ممکن است دوباره به فوتبال
ایران بازگردد.
به گزارش خبرگزاری خبرآنالین؛ صدای بازگشت پای برانکو به
فوتبال ایران می آید.او با فدراسیون عمان قرارداد دارد اما احتمالش
وجود دارد که یک بار دیگر به لیگ برتر ایران برگردد اما خودش می
گوید :اگر هم برگردم به هر تیمی میروم غیر از استقالل.
تراکتور یا سپاهان؟
خبر رسیده که دو باشگاه بزرگ تراکتور و سپاهان پالسهای زیادی
برای این مربی ارسال کردهاند و خواهان امضای قرارداد با او هستند.
این را رضا چلنگر ،مترجم و دوست نزدیک برانکو در ایران هم تایید
میکند و میگوید« :بله صحبتهایی بوده ولی این که او بیاید یا نه
را ،نمیدانم ».بنابراین خود برانکوست که میتواند شفافتر در این
باره صحبت کند .سرمربی کروات و سابق قرمزها اما خیلی مثبت
درباره فوتبال ایران و بازگشتش به لیگ حرف میزند.
قرارداد دارم
در حال حاضر با فدراسیون فوتبال عمان قرارداد دارم و به این

لحظه عجیب جشن قهرمانی پرسپولیس
عجیبترین اتفاق جشن قهرمانی پرسپولیس
جایی بود که مدیرعامل این باشگاه وسوسه شد
که خود به جای سیدجالل حسینی جام را باالی
سر ببرد .کسی از مکالمه بین مهدی رسولپناه و
سیدجالل حسینی در لحظاتی که جام در اختیار
کاپیتان سرخها بود ،اطالعی ندارد اما آنچه که در
استادیوم به چشم میآمد ،این بود که رسولپناه
تمایل داشت تا خود جام را به صورت انفرادی یا به
همراه سیدجالل باالی سر ببرد.
به نظر میرسد پس از گفتوگوی ابتدایی او با
شماره چهار پرسپولیس ،سیدجالل به رسول پناه
تعارف کرد که این کار را کند اما لحظاتی بعد خود
تصمیم گرفت که جام را باالی سر ببرد و وظیفه
کاپیتانی را به شخص دیگری واگذار نکند.
اینکه رسولپناه در متن چنین اتفاق عجیبی قرار
گرفته ،عجیب و حیرتآور است .حتی اگر او چنین
درخواستی را از سیدجالل نداشته باشد ،حضورش
در آن لحظه کنار بازیکنان پرسپولیس و دنبال
کردن جام قهرمانی ،نشان میدهد که او تا چه حد
به لمس جام برای نخستین بار و پیش از بازیکنان
عالقه داشته است.
با این حال سیدجالل حسینی اجازه این کار
را نداد .البته او پیش تر نشان داده که سخاوت
خاصی در اهدای جام به افراد دیگری دارد و به این

مسئله اهمیت خاصی نمیدهد .در لیگ هفدهم
وقتی فرزند کاپیتان فقید پرسپولیس به روی استیج
آمد تا در جشن قهرمانی سهیم باشد ،سیدجالل
جام را به او سپرد تا هانی نوروزی کاپیتان سرخها
بر روی استیج باشد .شاید اگر شخص دیگری به
جای سیدجالل بود ،چنین کاری را انجام نمیداد.

در سالهای اخیر جشنهای قهرمانی پرسپولیس
همیشه حواشی خاصی داشتهاند .فصل پیش در
شهرستان جم ورود تماشاگران به ورزشگاه جنجال
آفرین شد ،در اهواز تاخیر چند ساعته در شروع
بازی اتفاقات عجیبی را رقم زد ،در لیگ هفدهم
جمله مترجم برانکو به محسن مسلمان مهمترین
اتفاق جشن را رقم زد و در لیگ شانزدهم نیز
ممانعت از ورود هانی نوروزی پرسپولیسیها را
متاثر کرد.
در دو قهرمانی نخست پرسپولیس ،بینظمی و
ازدحام عجیب روی سکو توجهها را به خود جلب
کرده بود اما حاال مدیرعامل پرسپولیس به نفر اول
حواشی جشن قهرمانی تبدیل شده و در شبکههای
اجتماعی هم این حرکت او با واکنش کاربران همراه
بوده است.
لپناه در پنج ماهی که مسند مدیریت
رسو 
پرسپولیس را برعهده داشته ،دوران پرحاشیهای را
سپری کرده و حاال باید دید آینده کاریاش به چه
شکلی پیش خواهد رفت.

برانکو :به زودی به فوتبال ایران برمیگردم
قرارداد پایبندم .همواره عالقه زیادی به کار در فوتبال ایران دارم.
طرفداران فوتبال در ایران فوقالعاده هستند و برایم لذتبخش
است در کنار آنها باشم .این هواداران همواره عامل اصلی تصمیم
من بودهاند .در باشگاه پرسپولیس حمایتی از سوی آنها احساس
کردم که هیچگاه در زندگیام تجربه نکردهبودم .هواداران پرسپولیس
فوقالعاده هستند و امیدوارم دوباره روزی پیش آنها باشم.
میدانم به زودی برمیگردم
پیشنهاد؟ این چیزی نیست که بخواهم دربارهاش صحبت کنم.
بسیار خوشحالم که همواره مورد لطف و توجه باشگاههای ایرانی
بودهام .این یک عالقه دوطرفه است .من هم عالقه زیادی به فوتبال
ایران دارم اما االن تحت قرارداد فدراسیون فوتبال عمان هستم ولی
این را میدانم به زودی به فوتبال ایران برمیگردم و دوباره کارم را در
آنجا شروع خواهمکرد .روزی هم که از تیم ملی جدا شدم مطمئن
بودم این اتفاق برایم میافتد و دوباره برمیگردم .هر چند سالها به
تاخیر افتاد ولی سرانجام برگشتم .قبل از حضور در پرسپولیس هم
پیشنهادهایی داشتم .مذاکراتی کردیم ولی انگار بهتر بود با باشگاه

پرسپولیس به فوتبال ایران برگردم.
به هر تیمی میروم جز استقالل
اینکه کجا میروم و با چه باشگاهی کار میکنم واقعا مشخص
نیست .نمیتوان آینده را پیشبینی کرد اما به هر تیمی احتمال دارد
بروم ،جز استقالل! به خاطر عالقه قلبی به پرسپولیس و طرفدارانش
نمیتوانم هیچگاه به باشگاه رقیب بروم .روزهای شیرینی را در
زندگیام با پرسپولیس و هوادارانش تجربه کردم .به این باشگاه عالقه
زیادی دارم و برای آنها همیشه آرزوی موفقیت میکنم .رفتار بهتری
با ما میشدمن یک بار برای ورود به ایران مشکل مالیاتی داشتم
و باشگاه پرسپولیس به حل این مشکل کمک کرد .حاال نگران این
مسأله هستم .مالیات قرارداد من در این سالها پرداخت نشدهاست.
توقعم این بود رفتار بهتری با کادر فنی من میشد .امیدوارم این
مشکل حل شود تا در آینده بتوانم دوباره به ایران بیایم.
وقتی باشگاه پرسپولیس مشکل من را حل نکرد ،فیفا وارد ماجرا
شد و در حال حاضر همه چیز در مسیر قانونیاش پیش میرود.
همانطور که بارها گفتم وکیلم پیگیر همه چیز است.

یکی از پرافتخارترین فرنگیکاران ایران و
جهان معتقد است برای کسب کرسی در
اتحادیه جهانی کشتی نیاز به حمایت همه
جانبه متولیان ورزش دارد.
به گزارش مهر ،چندی پیش حمید سوریان
نابغه کشتی فرنگی جهان به عنوان نماینده
رسمی فدراسیون کشتی ایران برای حضور در
انتخابات هیأت رئیسه اتحادیه جهانی کشتی
معرفی شد .انتخاباتی که قرار است شهریورماه
سال جاری درصورت کاهش موج شیوع
ویروس کرونا ،در حاشیه رقابتهای کشتی
قهرمانی جوانان جهان در صربستان برگزار
شود.
در همین راستا حمید سوریان که عزم خود را
برای کسب این کرسی جهانی برای ایران جزم
کرده اظهار کرد :راهیابی به جمع اعضای هیات
رئیسه اتحادیه جهانی کشتی به هیچ عنوان کار
ساده ای نیست و عوامل زیادی را برای موفقیت
میطلبد .انتخابات مذکور ،میدان رقابت بین
 ۱۴کاندیدا برای کسب  ۶کرسی هیات رئیسه
است که همین موضوع کار را برای تمامی رقبا،
بسیار سخت خواهد کرد .اما باید امیدوار بود
که میتوان با حمایت همهجانبه جامعه کشتی
و ورزش ایران ،چنین جایگاهی به کشورمان
برسد.
وی با تاکید بر اینکه کسب کرسی در اتحادیه
جهانی برای کشتی ایران بسیار مفید خواهد
بود ،گفت :در این مدت نشستهای مختلفی
با وزیر ورزش و رئیس کمیته ملی المپیک
داشتیم که آنها هم وعده دادند در حد توان به
من و درنهایت کشتی ایران کمک کنند.
تجربه نشان داده انتخابات هیئت رئیسه
اتحادیه جهانی کشتی همواره با البیهای
پشت پرده کشورهای صاحب نام همراه است
و هیچگاه نمیتوان بدون سرمایهگذاریهای
مختلف مالی و مراودات دیپلماتیک به جمع
هیئت رئیسه راه یافت .هر چند حمید سوریان
با داشتن یک مدال طالی المپیک و  ۶مدال
طالی جهان در ویترین افتخاراتش ،بخشی از
مسیر موفقیت در انتخابات پیش رو را طی
کرده اما حاال نوبت وزارت ورزش ،کمیته ملی
المپیک و فدراسیون کشتی است که نقشه
و برنامه ویژه ای را برای موفقیت این قهرمان
ملی ،تدوین و اجرایی کند.

درخواست باشگاه برایتون از هواداران

به گل جهانبخش رای دهید

باشگاه برایتون با انتشار پیامی اعالم کرد اگر
هواداران همکاری کنند گل بازیکن ایرانی این
تیم میتواند به عنوان برترین گل لیگ جزیره
انتخاب شود.
به گزارش ایرنا ،روزنامه Theargus
انگلیس نوشت ضربه زیبا و ضربه
فراموششدنی «علیرضا جهانبخش» در
دیدار تیم برایتون برابر تیم فوتبال چلسی
در لیگ جزیره این قابلیت را دارد که جایزه
زیباترین گل فصل اخیر لیگ برتر انگلیس را
از آن خود کند.
بنا بر گزارش این روزنامه گل بازیکن ایرانی
تیم فوتبال برایتون در میان  ۹گل برتر فصل
لیگ جزیره قرار گرفته است .این مهم موجب
شده تا این باشگاه در پیامی از هواداران فوتبال
بخواهد با شرکت در این نظرسنجی به ضربه
تماشایی جهانبخش رای دهند .رایگیری برای
انتخاب بهترین گل فصل لیگ برتر تا ساعت
 ۲۱:۳۰دوشنبه هفته آینده ادامه دارد.
تیم فوتبال برایتون در نخستین روزهای
سال  ۲۰۲۰میالدی در دیداری که تا دقیقه
 ۸۳با یک گل از چلسی عقب بود به
لطف گل قیچی برگردان تماشایی علیرضا
جهانبخش توانست با یک امتیاز بازی را به
اتمام برساند.

از کاوه رضایی و مهدی طارمی تا برانکو

ماجرای پرسپولیسی نشدن مهرداد محمدی!
مهرداد محمدی در گفتوگویی با برنامه ورزش و مردم ،بازهم درباره
ماجرای پیوستن نافرجامش به پرسپولیس صحبت کرد.
به گزارش ورزش سه ،مهرداد یکی از دو قلوهای محمدی که در ابتدای
فصل گذشته پس از حضور سه ساله در سپاهان و در شرایطی که این باشگاه
اصفهانی به دنبال تمدید قرارداد وی بود ،به پرتغال رفت و به تیم آوس
پیوست ،در گفتگو با برنامه ورزش و مردم درباره ماجراهای حضورش در
سطح اول فوتبال ایران صحبت کرد.
مهرداد و میالد که هر دو در باشگاه مقاومت تهران به فوتبال مشغول
بودند ،با سفارش یکی استعدادیاب به حضور در استقالل نزدیک میشوند.
البته میالد محمدی راه آهن را انتخاب میکند اما مهرداد در تمرین استقالل
هم حضور مییابد اما اسکوآد پرستاره استقالل و سفر قریبالوقوع این باشگاه
برای برگزاری اردو در ترکیه ،این بازیکن را از فهرست امیر قلعه نویی سرمربی
وقت آبی ها خارج میکند .مهرداد هم با سفاذش میالد به راه آهن میرود
و از همان اولین تمرین ،چشم حمید استیلی را به خود خیره میکند .مربی
ای که آن سال تیمی را در راه آهن ساخت که ستاره های پرتعدادی از آن به
فوتبال ایران معرفی شدند؛ از امیر عابدزاده و برادران محمدی تا علی علیپور
و رامین رضاییان و ...

اما برادران محمدی که از بچه های محله فالح تهران به حساب میآیند،
هر دو هوادار تیم فوتبال پرسپولیس بودهاند .به خصوص مهرداد که برای
تماشای بازی پرسپولیس با بچه محل ها به ورزشگاه میرفت .او در مصاحبه
های مختلف در این باره صحبت کرده و در عین حال تاکید داشته که باوجود
عالقهاش به پرسپولیس از انتخاب تیم فوتبال سپاهان برای حضور در سطح
باالتری از مسابقات کامال راضی است و هر فوتبالیستی باید بازی در سپاهان
را تجربه کند چرا که این باشگاه از شرایط حرفه ای مناسبی بهره میبرد.
مهرداد که در این فصل در آوز باوجود بحران های شدید در باشگاهش
فصل خوبی را پشت سر گذاشته ،پیش از پیوستن به سپاهان در آستانه
حضور در پرسپولیس بود و حتی از طریق رفقا به دفتر حسین هدایتی ،یکی از
اسپانسرهای فصل پرسپولیس رفته و با علی اکبر طاهری نیز گفتگو کرده و قرار
بود در یک بعد از ظهر قراردادش با سرخپوشان را نهایی کند اما در شرایطی
که همه چیز بر وفق مرادش پیش میرفت ،ناگهان تصمیم پرسپولیس برای
استخدام او تغییر کرد .چرا که برانکو که به دنبال تیمی پرستاره برای سال دوم
حضورش در پرسپولیس بود ،مطلع شد که میتواند کاوه رضایی را به جمع
بازیکنان خود اضافه کند.
کاوه که در ذوب آهن فصل درخشانی را پشت سر گذاشته بود ،برای مذاکره

با پرسپولیس پا پیش گذاشت و با مدیربرنامه هایش همان مراحلی که که
مهرداد محمدی طی کرده بود را پشت سر گذاشت اما یک اختالف نظر در یک
روز آخر هفته در باب دریافت پیش پرداخت قرارداد او را به استقالل کشاند
تا کاوه با رقم رکوردشکن با استقبال قرارداد ببندد و منصوریان این بازیکن فوق
العاده را از پرسپولیس هایجک کند.
در همین وقفه  ۴۸ساعته و در شرایطی که از باشگاه پرسپولیس کسی
پاسخ مهرداد محمدی را نمیداد ،اتفاقات دیگری هم در پرسپولیس به وقوع
پیوست که مهم ترین موضوع بازگشت ناگهانی مهدی طارمی بهترین گلزن
فصل گذشته تیم از ترکیه بود .بازیکنی که اگرچه برانکو به دلیل ترک ناگهانی
باشگاه از سمت او ،قصد نداشت وی را در جمع تیم بپذیرد ،دوباره سرخپوش
شد تا مهرداد محمدی هم در یک چرخش  ۱۸۰درجهای سپاهان را انتخاب کند
و به جمع زردپوشان بپیوندد.
جالب این که محمدی در یکی از این روزها به مقابل دفتر باشگاه پرسپولیس
هم رفته و در آنجا دنبال طاهری و ترکاشوند گشته بود تا شاید قرارداد وی را
امضا کنند اما درنهایت شطرنج نقل و انتقاالتی پرسپولیس طوری رقم خورد
که این بازیکن جوان و مستعد که او هم میتوانست یکی از ستارگان فصل
اول قهرمانی برانکو در پرسپولیس باشد ،به باشگاهی در اصفهان برود و بعد

از تجربه سه ساله در سپاهان فوتبالش را در پرتغال ادامه بدهد.
محمدی در حال حاضر در انتظار یک پیشنهاد خارجی برای ادامه
ماجراجویی خود در فوتبال اروپاست اما شاید روزی دوباره گذارش به فوتبال
ایران بیفتد؛ جایی که به یک تیم عالقه ویژه دارد و احتماال چند مشتری
پروپاقرص دیگر هم خواهد داشت .مثل لیگ شانزدهم و زمانی که در تعلل
 ۴۸ساعته پرسپولیسی ها ،سپاهان وارد ماجرا شد و مهرداد را زردپوش کرد.

